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Otázky a odpovědi

Jak se liší SRPŠ od SRPDŠ, které působilo ve škole v předchozích letech?
SRPŠ je na rozdíl od SRPDŠ právnickou osobou, zapsanou ve spolkovém rejstříku, jejíž činnost je upravena
stanovami a občanským zákoníkem. To SRPŠ umožňuje, aby mohl realizovat i další projekty, žádat o dotace,
mít bankovní účet nebo aby bylo umožněno odečíst příspěvek do fondu SRPŠ z daňového základu.
Jak se mohu stát členem?
Přihláška člena SRPŠ a pokyny jsou na druhé straně tohoto letáčku. Každá třída by v SRPŠ měla mít své
zástupce. Každý rodič je vítán.
Co jsou to příspěvky do fondu SRPŠ?
Smyslem příspěvků do fondu SRPŠ je podpora naší školy. Příspěvky jsou typicky používány na nákup
lepších učebnic, dovybavení tělocvičny, podporu výletů nebo exkurzí apod.
Kolik je příspěvek do fondu SRPŠ?
Jedná se o 500 Kč na dítě ročně. V případě, že máte ve škole dvě a více dětí, příspěvek se zvyšuje celkem
o 250 Kč. Přispět lze i větší částkou.
Jak se příspěvek do fondu SRPŠ platí?
Od letošního roku se příspěvky hradí převodem na bankovní účet (případně složenkou). Číslo bankovního
účtu a pokyny k platbě obdržíte od svých třídních učitelů, jakmile bude zřízen účet SRPŠ.
Kdo rozhoduje o tom, co přesně se ve škole podpoří?
O rozdělení peněz rozhodují svým hlasováním členové SRPŠ na členské schůzi s ohledem na potřeby školy
jako celku, jednotlivých tříd, družiny i plánovaných aktivit SRPŠ.
Musím jako člen platit nějaké členské příspěvky?
Pokud se stanete členem SRPŠ, bude se Váš příspěvek do fondu SRPŠ považovat zároveň za členský
příspěvek. Také Vám vzniknou práva a povinnosti člena, které vyplývají ze stanov, zejména pak účastnit
se členské schůze a hlasovat.
Členem se naopak stát nechci. Co to znamená?
V takovém případě se Váš příspěvek do fondu SRPŠ bude považovat za dar. Nebudete se moci účastnit
hlasování, ale na druhou stranu získáte možnost odečíst si příspěvek do fondu SRPŠ ze základu pro výpočet
daně z příjmu (zákon to ovšem podmiňuje tím, že součet všech Vašich darů, tedy i darů mimo SRPŠ, bude
minimálně 1 000 Kč).
Co jsou to projekty SRPŠ?
Vedle příspěvků do „obecného“ fondu SRPŠ, o kterém se hovoří výše, bude SRPŠ také vybírat příspěvky
na konkrétně vymezený účel (projekt). Prvním projektem, který se připravuje, je párová výuka v první třídě.
Takový projekt bude financován výhradně z účelových příspěvků rodičů žáků, kterých se to bude týkat a kteří
s tím budou souhlasit. Tyto účelové příspěvky nebudou součástí obecného fondu SRPŠ a o jejich použití
nebude možné hlasovat.
Kde se dozvím víc?
Škola chystá spuštění nových webových stránek, kde nám, rodičům, bude věnována vlastní sekce. Do té
doby budou informace o SRPŠ zveřejňovány v rámci aktualit na stávajícím webu školy.
Náš email je albrechticka598@gmail.com.

