
STANOVY SRPŠ 

 

Stanovy dobrovolného sdružení rodičů a přátel ZŠ Glowackého 6/555,  

Praha 8 – Troja 

 

1) Název, sídlo, působnost a charakter sdružení.  

 

- SRPŠ při ZŠ Glowackého je sdružením dobrovolným, které nemá status spolku 

- toto sdružení nemá žádné oficiální sídlo 

- hlavním posláním tohoto sdružení je spolupráce rodičů a zákonných zástupců děti 

se ZŠ Glowackého, a to jak s vedením školy, tak i s pedagogickými pracovníky 

 

2) Činnost SRPŠ 

 

- prosazuje oprávněné zájmy žáků školy a jejich zákonných zástupců 

- pomáhá škole dobrovolnou činností svých členů, materiálními a finančními 

prostředky při zajišťování výchovné, pedagogické a volnočasové aktivity žáků, 

dále i při zlepšování školního prostředí 

- předkládá škole náměty, připomínky, pochvaly i stížnosti z řad rodičů a podílí se i 

na jejich řešení 

 

3) Členství v SRPŠ 

 

- členem se může stát každý občan starší osmnácti let, který souhlasí se stanovami 

SRPŠ ZŠ Glowackého 

- člen SRPŠ má právo aktivně se podílet na každé činnosti či aktivitě SRPŠ, má právo 

volit své zástupce a být volen ostatními členy, má právo vznášet své námitky, 

připomínky a náměty k činnosti SRPŠ 

- členství v SRPŠ vzniká u rodičů a zákonných zástupců dětí aktuálně registrovaných 

ve škole, kteří zaplatili roční příspěvek 

- roční členský příspěvek činí 600 Kč u jednoho dítěte, 1. sourozenec platí 500 Kč, 

každý další sourozenec je z povinnosti placení příspěvku osvobozen 



- členství v SRPŠ zaniká ukončením školní docházky žáka ve škole, opakovaným 

nezaplacením členského příspěvku či úmrtím člena SRPŠ 

- každý člen SRPŠ je povinen dodržovat stanovy SRPŠ, respektovat rozhodnutí Rady 

SRPŠ a zaplatit ve stanovené lhůtě roční příspěvek za své děti aktuálně 

navštěvující školu ZŠ Glowackého 

 

4) Orgány SRPŠ 

 

- jediným a zároveň nejvyšším orgánem je Rada SRPŠ, která je složena ze zástupců 

z řad rodičů napříč celým spektrem všech tříd na škole 

- za každou třídu je zvolen jediný zástupce, tzv. třídní důvěrník, který se účastní 

pravidelných schůzí konaných většinou před třídními schůzkami 

- Rada SRPŠ řídí činnost SRPŠ, rozhoduje o využívání finančních prostředků 

získaných prostřednictvím členských příspěvků, schvaluje změny stanov a 

projednává náměty, stížnosti i dotazy z řad ostatních rodičů 

- Rada SRPŠ se schází minimálně dvakrát ročně a na její jednání je vždy přizván 

ředitel školy a styčný zástupce z řad pedagogů 

- z každého jednání Rady SRPŠ je pořizován zápis, který je volně dostupný na 

webových stránkách školy 

- v čele Rady stojí předseda SRPŠ, který je volen zástupci jednotlivých tříd; jeho 

předsednictví automaticky zaniká v okamžiku, kdy školu přestávají navštěvovat 

jeho děti, a to z důvodu ukončení základní školní docházky či změny bydliště; poté 

je volen Radou SRPŠ nový předseda na další funkční období 

- v době nepřítomnosti zastupuje předsedu SRPŠ jeho místopředseda, který je též 

volen Radou SRPŠ, a to za stejných podmínek 

- předseda a místopředseda tvoří výbor SRPŠ, v němž je jako třetí člen i volený 

zástupce školy z řad pedagogů; tento zástupce je volen všemi pedagogickými 

pracovníky a jeho funkce končí buď odchodem ze školy při změně působiště, 

úmrtím či odvoláním Radou SRPŠ  

- dispoziční právo k účtu SRPŠ ZŠ Glowackého má výhradně předseda a 

místopředseda SRPŠ 

- evidenci hospodaření vede zástupce z řad pedagogů, který ji pravidelně předkládá 

revizní komisi volené z řad zástupců rodičů v Radě SRPŠ, dále i předsedovi SRPŠ, a 

to vždy na závěr školního roku 

 

  



5) Zásady hospodaření 

 

- SRPŠ získává finanční prostředky výhradně výběrem ročních členských příspěvků, 

popř. z výnosů z akcí pořádaných SRPŠ 

- výše členských příspěvků je pevně stanovena dle již zmíněných pravidel, jakékoliv 

změny podléhají většinovému schválení Rady SRPŠ 

- dispoziční právo k účtu mají pouze předseda a místopředseda SRPŠ při ZŠ 

Glowackého 

- o využití finančních prostředků rozhoduje většinovým rozhodnutím Rada SRPŠ 

 

V Praze 8, 20. 9. 2020  

Předsedkyně SRPŠ 


