
 

Zveme všechny rodiče na valnou hromadu 

SRPŠ 
čili  

Spolku rodičů a přátel školy Na okraji, IČ 47610697,  

která se koná v knihovně ZŠ Petřiny (1. patro) 

ve úterý 13. 10. 2015 v 17:00 

 
 

SRPŠ je zapsaný spolek rodičů žáků naší školy. Členem je každý rodič nebo zákonný 
zástupce žáka. Valná hromada je nejvyšší orgán spolku a může se jej zúčastnit každý člen 
SRPŠ. Každý člen SRPŠ má právo hlasovat a rozhodovat tak o činnosti spolku. Rada rodičů 
je rada tvořená zástupci jednotlivých tříd. Stanovy spolku a další informace najdete na 
www.zspetriny.cz/stranka-srps-119 . Přijďte všichni, jste vítáni! 

Program valné hromady 
1. Schválení nových stanov spolku 
2. Přehled o čerpání financí SRPŠ 
3. Schválení příspěvků SRPŠ na činnost školy 
4. Zpráva o projektu Krok ze školy do přírody – přeměna školní zahrady, prezentace rámcové 

studie 

  

http://www.zspetriny.cz/stranka-srps-119�


K jednotlivým bodům programu 
1. Schválení nových stanov spolku 
Současné stanovy SRPŠ vznikly před dlouhou dobou. Je to znát nejen na použitém jazyku, 
ale také na absenci některých ustanovení - některé vzniklé situace se nedají v souladu se 
stanovami řešit. Ačkoli byly současné stanovy nedávno upraveny podle nového 
Občanského zákoníku a odpovídají současné legislativní úpravě, je v nich celá řada 
nedostatků. 

Nové stanovy SRPŠ, resp. jejich návrh, byly připraveny ve spolupráci s renomovanou 
právní kanceláří. Jsou tedy sepsány formálně správně a tak, aby odpovídaly dnešním 
zvyklostem. Umožňují některé postupy, které podle současných stanov nejsou možné, např. 
odvolat člena výboru nebo zařadit bod na hlasování členské schůze (viz dále). 

Souhrn všech změn i kompletní návrh nových stanov najdete na webu na stránce 
www.zspetriny.cz/stranka-priprava-novych-stanov-323 
…nebo na www.zspetriny.cz klikejte vlevo postupně Pro rodiče / SRPŠ / Příprava nových 
stanov. 

Nové stanovy představí Roman Plischke, předseda SRPŠ. 

2. Přehled o čerpání financí SRPŠ 
Pokladnice SRPŠ paní Černohousová podá zprávu o čerpání financí SRPŠ, především 
příspěvků na činnost školy. 

3. Schválení příspěvků SRPŠ na činnost školy 
Jako každý rok, i tentokrát budeme schvalovat částky, které se vydají z rozpočtu SRPŠ na 
podporu provozu školy. Rozpis částek připravila paní ředitelka Kindlová společně s naší 
pokladnicí, paní Černohousovou. Plánované výdaje a příjmy jsou opět v rovnováze. 

4. Zpráva o projektu Krok ze školy do přírody – přeměna školní zahrady 
Úspěšně se rozebíhá přeměna školní zahrady, kterou pod názvem Krok ze školy do přírody 
organizuje SRPŠ formou veřejného plánování (www.krokdoprirody.cz).  

Připravuje se realizace volnočasové části hřiště, využívané především družinou. Postupně 
se zahrada upravuje, organizují se brigády. 

Rámcovou studii zahrady a výhled činností na příští rok bude prezentovat Ing. Arch. Jiří 
Hušek a Ing. Iva Hoffmannová. 

http://www.zspetriny.cz/stranka-priprava-novych-stanov-323�
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