SRPŠ UHELNÝ TRH, z.s.
Celý název:

Spolek rodičů a přátel ZŠ Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky Uhelný trh, z.s.

Účel:

všestranná podpora školy, žáků a pedagogů v jejich školní činnosti

Sídlo:

Uhelný trh 425/4, Praha 1, 110 00 (zde je uložen archiv účetnictví Spolku ad.)

IČO:

0724 0775 (Spolek veden ve spolkovém rejstříku u Městského soudu, oddíl L, vložka 70380)

Číslo účtu:

260 1489 488/2010 (transparentní účet - FIO banka, dohledatelný na www.fio.cz - záložka
bankovní služby-bankovní účty-transparentní účet-seznam transparentních účtů-do pole
vyhledávání zadat číslo účtu nebo název spolku)

Příspěvky:

500,-Kč/žáka/rok (pokud má rodina 3 a více dětí ve škole, může zaplatit paušální příspěvek
ve výši 1 000,-Kč, rozdělený zaokrouhleně na stejné díly mezi příslušné třídy)
Platby příspěvků:
Zvolený zástupce třídy (delegát) nebo tř. učitel vybere příspěvky od členů-rodičů/zák.
zástupců a pak pošle na účet jednu platbu za celou třídu. Momentálně není v kapacitách
ekonoma spolku identifikovat cca 800 případných jednotlivých plateb rodičů.
Variabilní symbol pro jednu celkovou platbu za třídu se odvozuje od označení třídy: např.
2.C = 23, 4.A = 41, 8.D = 84 apod. Var. symbol je nezbytné uvést pro identifikaci plateb.

Čerpání příspěvků (formuláře dostupné na webu školy – rodičovské aktivity – SRPŠ):
1. Pro čerpání příspěvku na zahraniční zájezdy a výměny se vyplní „FORMULÁŘ NA
PŘÍSPĚVEK NA ZAHR. ZÁJEZDY/VÝMĚNY“ a předá se předsedovi Spolku. Výši příspěvku
schvaluje Shromáždění delegátů dle schváleného rozpočtu. Vyplácí se darovací smlouvou
škole.
2. Pro čerpání všech ostatních příspěvků se vyplní „FORMULÁŘ PRO ČERPÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ
OBECNÝ,“ s připevněnou účtenkou (či jiným dokladem, např. vstupenka apod.) předá
hospodářce školy. Pro příspěvky na ŠVP, adaptační kurzy se účtenky nepřikládají. Vyplácí
se hotově z pokladny na základě schváleného rozpočtu.
Kapitoly rozpočtu:
1. Podpora školy a jejích tradic (např. společenský večer školy, vánoční trhy, večer Pod lípou, Mikuláš,
trička, propisky, Uhelné jaro, Filmový trhák, Noc s Andersenem, pouť, malá maturita, Zoo ad.)
2. Programy pro učitele (školení, semináře, zdravotnické kurzy)
3. Podpora jazykových a matematických znalostí (zahr. zájezdy, výměny, výukové akce apod.)
4. Podpora třídních kolektivů (ŠVP, lyžák, adapťák, voda, rozlučka 9. tříd)
5. Podpora vzdělanosti a volnočasových aktivit (družina, knihovna, 10% z platby za třídu na kulturní a
výukové akce, 10% z platby za třídu na třídní aktivitu, prevence rizikových jevů, programy se sociální
tématikou)
6. Nezbytné administrativní náklady Spolku

Předseda:
Místopředseda:
Ekonom:

Pavla Jelínková
Miloš Hůla
Lukáš Prchal

602 212 888

pavlinajelinkova@centrum.cz
hula.m@volny.cz
luprchal@gmail.com

