
SRPŠ – Sdružení rodičů a přátel školy 

Rádi bychom vás seznámili s náplní a pravidly fungování SRPŠ. 

Každá třída si vybírá svého zástupce, který se stává členem sdružení a může jednat a předkládat 

jednotlivé návrhy odsouhlasených rodiči. 

SRPŠ je sdružení, které komunikuje, jedná a spolupracuje s vedením školy. Schvaluje rozpočet 

sdružení a hájí zájmy žáků. Dohlíží na účelové a spravedlivé využití finančních prostředků rozpočtu. 

Do rozpočtu přispívají rodiče všech žáků školy. Jednotlivé položky souvisejí s aktivitami školy 

a jsou odsouhlasovány členy sdružení. Rozdělení finančních prostředků do položek rozpočtu je 

na základě spravedlnosti a rovnosti všech žáků.  

 Z výše uvedeného vyplývá, že sdružení má svůj vlastní bankovní účet. Veškeré finanční 

prostředky zasílané na účet SRPŠ jsou určeny pouze pro potřeby žáků.  

Číslo účtu je: 1034100581/6100. Tento účet slouží k různým účelům: 

- výběr finančních prostředků na jednotlivé položky rozpočtu 

- výběr finančních prostředků na školní a mimoškolní aktivity jednotlivých tříd 

- výběr finančních prostředků na kroužky 

- výběr finančních prostředků na pracovní sešity a běžné sešity 

Právě pro výše uvedené účely jsou stanoveny následující variabilní symboly. 

VS 111 – příspěvky na aktivity třídy a školy 

VS 222 – školní sešity a pomůcky 

VS 333 – kroužky 

 

Položkami rozpočtu jsou převážně tradiční akce a činnosti pořádané školou, které mají několikaletou 

tradici a mají hromadný charakter.  

 

Jednotlivé položky rozpočtu pro školní rok 2022/2023: 

 

Školní časopis – Bejby Koktejl – 1. stupeň – odměny pro „redaktory“ časopisu 

Odměny žákům za reprezentaci školy v olympiádách + recitace + soutěže 

Šplhoun - ceny sportovní soutěž 

Sportovní soutěže v rámci školy 

Provoz školního parlamentu 

Sportovec roku 

Vánoční slavnosti 

Závěrečné rozloučení pro 9. třídy 

Harmonizační program pro 6. třídy 

Akce Sedmihorky 

EDUCA 

Solidární fond – slouží na podporu žáků ze sociálně slabých rodin 

 

 

 

 



Výrazná část vybraných finančních prostředků bude použita na úhradu nákladů dané třídy. 

Každá třída bude mít aktuální přehled o stavu finanční hotovosti. V případě, že někdo z žáků nepřispěje 

stanovenou částku, bude si muset výdaje u akcí hrazených z těchto prostředků, hradit v plné výši sám. 

Použití třídního fondu – využití je v kompetenci třídního učitele, dle stanovených pravidel: 

Výlety – ubytování + doprava, vstupné na kulturní a sportovní akce, občerstvení, upomínkové 

předměty, dárky na konci školního roku 

Každý z rodičů může podpořit třídu finančním darem. Pro tyto účely bude k dispozici „Darovací 

smlouva“. Veškeré finanční prostředky poskytnuté touto formou budou použity pouze pro potřebu 

dané třídy.  

V případě, že nebudou v daném roce vyčerpány veškeré finančních prostředky třídního fondu, 

budou převedeny do dalšího roku.  

  

 


