
Vážení rodiče, 

dovoluji si Vás informovat, že v současné době činíme kroky k založení nového Spolku rodičů 
a přátel školy ZŠ Májová Ostrov. Tento spolek nahrazuje původní Sdružení rodičů a přátel 
školy. V souvislosti s účinností nového občanského zákoníku je nutné změnit formu  
ze sdružení na spolek.  

Spolek rodičů a přátel ZŠ Májová Ostrov (dále jen Spolek) je dobrovolným spolkem rodičů, 
zákonných zástupců dětí a dalších osob, kteří se zajímají o výchovu dětí a mládeže a práci 
školy. Spolek je nepolitickou zájmovou organizací zastupující zájmy dětí a mládeže. Hájí a 
prosazuje jejich vzdělávání a výchovu, všestranný rozvoj jejich osobnosti a podmínky  
pro jejich plné uplatnění v životě společnosti. 

Hlavním cílem činnosti Spolku je podpora a rozvoj školních a mimoškolních aktivit žáků 
Základní školy Májová Ostrov, Spolek seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými a 
vzdělávacími cíli a úkoly školy a s úlohou rodičů při jejich naplňování, Spolek seznamuje 
vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich vyřizování. 
Spolek přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky 
dle pravidel při zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí. Spolek 
předkládá podněty a doporučení k výchovně-vzdělávací práci ve škole. 

Prvním krokem k založení spolku je konání ustavující schůze, která proběhla dne 9. června 
2015. Na tomto jednání bylo diskutováno zaměření, cíle a organizace Spolku, obsah stanov 
Spolku, jakožto hlavního dokumentu, dále bylo rozhodnuto, že nejvyšším orgánem Spolku je 
členská schůze, kterou tvoří všichni členové Spolku, a která se schází nejméně jednou ročně. 
Výkonným orgánem Spolku je rada Spolku, statutárním orgánem je předseda Spolku, kterým 
byla zvolena paní Jaroslava Holečková. Dalším bodem jednání bylo stanovení výše členského 
příspěvku. 

Členství ve Spolku vzniká zaplacením členského příspěvku, který bude činit 200,-- Kč za žáka 
(pokud mají rodiče na škole více dětí, platí členský příspěvek podle počtu dětí). Tento 
příspěvek se hradí 1x ve školním roce v termínu do 31. 12. a vybírá ho třídní učitel. 
Z vybraných členských příspěvků budou v průběhu celého školního roku hrazeny náklady  
na aktivity schválené Spolkem, a to přednostně žákům, jejichž rodiče uhradili příspěvek. Žáci, 
jejichž rodiče příspěvek neuhradí, si v případě zájmu o konkrétní akci zaplatí poměrnou část 
nákladů sami. 

Veškeré informace týkající se Spolku jsou uveřejněny na webových stránkách školy 
(www.3zsostrov.cz - informace – spolek), kde jsou k dispozici ke stažení také stanovy a zápis 
z ustavující schůze Spolku. Informace budou průběžně aktualizovány. 

Věřím, že Spolek rodičů a přátel ZŠ Májová Ostrov bude pro školu a její žáky přínosem a 
společnými silami se nám podaří podporovat rozvoj kulturních a sportovních aktivit naší 
školy. 

 

Jaroslava Holečková 
předsedkyně Spolku rodičů a přátel ZŠ Májová Ostrov 
e-mail:  jaroslava.holeckova@centrum.cz   


