Sdružení rodičů a přátel školy
při ZŠ Komenského KV, z. s.
Vnitřní řád

Čl. I
Účel
Účelem tohoto vnitřního řádu je upřesnění členského příspěvku, nakládání s tímto
příspěvkem, upřesnění jednání orgánů Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Komenského
KV, z. s. (dále jen „spolku“) a dalších záležitostí související s činností spolku.

Čl. II
Členský příspěvek
1. Členský přípěvek je stanoven ve výši 300,- Kč za jednoho žáka. V případě
sourozenců, navštěvujících ZŠ Komenského, Kollárova 19, 360 09 Karlovy Vary
(dále jen „škola“) ve stejný školní rok, je příspěvek stanoven ve výši 300,- Kč za
první z dětí, za druhé z dětí 150,- Kč, za třetí z dětí 75,- Kč a za každé další dítě
0,- Kč.
2. Členský příspěvek je splatný do třech měsíců od nástupu žáka do školy za daný
školní rok.
3. Členský příspěvek je možné hradit jednorázově, a to paušálně třídnímu učiteli
nebo na číslo účtu spolku. Členský příspěvek je také možné hradit ve vícero
splátkách, a to po předchozí domluvě s předsedou spolku.

Čl. III
Schvalování výdajů
1. Schůze delegátů rozhoduje o výdajích nad 50 000,- Kč za jeden výdaj.
2. Rada rodičů rozhoduje o výdajích spolku ve výši od 3 000,- Kč až do 50 000,- Kč
za jeden výdaj.
3. Předseda spolku rozhoduje o výdajích spolku od 1 000,- Kč do 3 000,- Kč za
výdaj.
4. O výdajích do 1 000,- Kč za jeden výdaj rozhoduje zaměstnanec školy, který byl
k této funkci zvolen na schůzi delegátů jako pokladník (dále jen „pokladník“).
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5. Výdajem se rozumí platba, která slouží potřebám žáků školy, a která zároveň
nemůže být hrazena z jiných prostředků, jenž má škola k dispozici.
6. Výdaje jsou prioritně vynakládány na potřeby žáků členů spolku.
7. Návrh na výdaj zašle pokladník předsedovi spolku vždy, a dle výše požadované
částky i ostatním členům spolku. V návrhu pokladník uvede výši částky či druh
pomoci, den a čas, do kterého potřebuje odpověď, popřípadě další informace.
Oslovení členové spolku pokladníkovi odpoví do požadované doby formou e-mailu,
přičemž svou odpověď v kopii zašlou i ostatním členům, kteří jsou k rozhodování
oprávněni.
8. V případě zakoupení movitých věcí spolkem pro školu, budou tyto věci škole
věnovány formou daru.

Čl. IV
Rada rodičů
1. Rada rodičů rozhoduje krom záležitostí uvedených ve stanovách spolku také
o hmotné pomoci sociálně slabým žákům školy. Tyto žáky navrhuje třídní učitel
daného žáka anebo některý ze členů spolku. Návrh se podává některému z členů
rady rodičů, který bezodkladně tento návrh předloží ostatním členům rady rodičů
a ti poté společně rozhodnou o druhu a výši pomoci pro navrhovaného žáka. Rada
rodičů rozhodne o pomoci sociálně slabému žáku a formě pomoci ze strany spolku
do jednoho měsíce od doručení návrhu některému ze členů rady rodičů. Ze
závažných důvodů lze tento termín o měsíc prodloužit. O prodloužení termínu
informuje rada rodičů navrhovatele, a to nejpozději 7 dní před ukončením měsíční
lhůty.
2. Rada rodičů dále rozhoduje o další sociální pomoci spojené s bezproblémovým
chodem školy a začleňováním žáků.
3. Rada rodičů jedná osobně, telefonicky, pomocí SMS nebo e-mailem.
4. Rada rodičů připravuje program na jednání schůze delegátů.

Čl. V
Závěrečná ustanovení
1. Tento vnitřní řád je možné měnit či rušit pouze na schůzi delegátů.
2. Tento vnitřní řád je závazný pro všechny členy spolku.
3. Tento vnitřní řád nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho přijetí na schůzi
delegátů.

V Karlových Varech

Vnitřní řád SRPŠ při ZŠ Komenského, z. s.

Stránka 2

Zapsal:

………………………………………………………..
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Ověřil:

…………………………………………………………
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