Spolek rodičů při Základní škole a Mateřské škole Závišice, z. s.
Závišice 110, Kopřivnice 742 21
email: srzsms.zavisice@seznam.cz tel: 591 141 126, 591 141 125

INFORMACE Z 1. ČLENSKÉ SCHŮZE SPOLKU
Důvody založení spolku
-

je to jediná zákonná forma, kterou můžeme jako škola využít k vybírání financí, určených
výhradně pro potřeby žáků
je to také jistota, která s sebou přináší rovněž transparentnost v hospodaření a řízení
zcela zásadní předností je také to, že veškerá pravidla stanovená zákonem či stanovami jsou
v tomto případě vynutitelná
nejedná se o podnikání, ale o veřejně prospěšnou činnost
tento způsob nahrazuje již zaběhlé vybírání financí na každé pololetí

Kdo je členem spolku
-

členem spolku se stává jeden (mohou i oba) ze zákonných zástupců dětí – optimálně ten,
který má časové možnosti a bude navštěvovat členské schůze
každý člen spolku vyplní a podá přihlášku do spolku, kde uvede také všechny děti,
které navštěvují ZŠ a MŠ Závišice (na jedné přihlášce můžou být děti ze školy i školky)
člen spolku je povinen zaplatit členský příspěvek, který je stanoven na II. pololetí školního
roku 2017/2018 ve výši 500,-Kč na dítě

Účet spolku
-

účet spolku je založen u banky Moneta Money Bank, a. s., která nám zajistila bezplatné
vedení účtu
tento účet je transparentní – po zaplacení členského příspěvku dostanou všichni členové
email, kde naleznou informace k zobrazení transparentního účtu
číslo účtu je 225097448/0600
platby na účet provádějí členové ve výši, která se rovná 500xpočet dětí, pod variabilním
symbolem, kterým je číslo přihlášky bez lomítka

Na členské schůzi byli také účastníci seznámeni s plánovanými akcemi na II. pololetí školního roku
2017/2018 a s jejich finanční představou, podle které byl stanoven členský příspěvek.
Veškeré další informace ohledně spolku jsou uvedeny ve Stanovách spolku, které naleznete
na webových stránkách školy v sekci Základní škola – záložka – Spolek rodičů.

Bc. Bohdana Jarolímová
Předsedkyně spolku

