Vážení rodiče,
v květnu 2011 bylo na 6. ZŠ a MŠ založeno občanské sdružení „Společnost přátel Základní školy a
Mateřské školy Mladá Boleslav, Jilemnického 1152“ jako pokračovatel tehdy tradičního Fondu SRPŠ.
Na základě změn v občanském zákoníku bylo toto občanské sdružení v červnu 2016 povinně
přeregistrováno, sloučeno se školním sportovním klubem a je z něj nyní Spolek přátel Základní školy
a Mateřské školy Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, IČO: 22890360.
Účelem tohoto spolku, je podpora spolupráce mezi rodiči a školou. Stejně tomu bylo i za fungování
Fondu SRPŠ, ovšem SRPŠ již nemohou několik let fungovat přímo pod školním účetnictvím, proto
rodiče, kterým záleží na dobré spolupráci se školou a jejím rozvoji, zakládají napříč republikou tyto
spřátelené spolky dle občanského zákoníku s cílem škole, do které chodí jejich děti, více a účinněji
pomáhat.
V našem spolku se soustředíme již 7. rokem v součinnosti s vedením školy především na podporu
účasti žáků školy na různých soutěžích a závodech, spolupracujeme na organizaci kulturních a
společenských akcí mimo vyučování, podílíme se na rozvoji spolupráce s družební školou na
Slovensku v Pezinoku, přispíváme škole a školce na komfortnější učební pomůcky, tělovýchovné akce
typu plavání a na technické vybavení. Snažíme se pomáhat žákům ze sociálně slabšího prostředí, aby
se mohli účastnit společných třídních akcí (výlety, školy v přírodě, lyžařské výcviky). Toto vše je
realizováno osobní účastí s výpomocí nebo finančním zabezpečením. Prostředky z veřejných zdrojů,
z kterých se skládá rozpočet školy, totiž nemohou pokrývat tyto činnosti v plné míře. Některé
záležitosti si škola dokonce nemůže ani dovolit ze svého rozpočtu platit ze zákona, který preferuje
princip bezplatného vzdělávání. Problémem se tak stávají třeba faktury za běžně pořádaný plavecký
výcvik v mladoboleslavském bazénu na Štěpánce, který spravuje soukromá společnost s ručením
omezeným SARA MB (a nikoliv tělovýchovný spolek Sokol jako ve starém bazénu u divadla) nebo
platby faktur za pracovní sešity. Již to nejde vyřizovat jako v minulosti, že škola vybrala příspěvky do
třídního fondu např. na plavání nebo pracovní sešity, a pak to sama zaplatila. Nyní tyto platby musí jít
přes rodičovský spolek, který není vázán školským zákonem. Spolek tedy nahradil třídní fondy SRPŠ,
které škola už nesmí sama zřizovat a hospodařit s nimi.
Činnost našeho spolku řídí celoročně zvolená 3členná rada zvolená vloni rodiči na 5 let (předseda
Martin Dědek, místopředsedkyně Martina Javůrková a členka rady Petra Pilařová). O účetnictví se od
roku 2011 stará paní hospodářka Kateřina Brierley. Spolek je financován z několika zdrojů, do
kterých jsme zapojeni všichni společně s našimi dětmi: sběr papíru, sběr léčivých bylin, sběr víček od
PET lahví, dobrovolné vstupné na akce ve škole, členské příspěvky – dřívější příspěvky do třídních
fondů, apod.
Členem spolku jsou rodiče z každé třídy – ze základní i mateřské školy – zde nám chybí tito
zástupci z nových 1. ročníků ZŠ, prosím, domluvte se s učiteli a alespoň jednoho zástupce – nám
nominujte. Členové platí členský příspěvek a 2x ročně se může účastnit členské schůze, která se
koná vždy před třídními schůzkami ve sborovně školy. Na ní se projednávají zásadní věci týkající se
spolku a toho, kam bude směřovat jeho pomoc. S návrhy předstupuje před členy spolku vedení školy.

O výsledcích členské schůze ihned zúčastnění rodiče informují při třídních schůzkách ostatní rodiče
ve svých kmenových třídách, kteří se schůze neúčastnili. Rodiče z MŠ budou informace vyvěšovat na
nástěnky.
Potvrzení o zaplacení příspěvku už ale nemůže sloužit jako potvrzení o daru pro daňové účely,
pokud není částka vyšší jak 1001,- Kč (menší výši daru FÚ v minulém roce rodičům, bohužel,
neuznával). Potvrzení lze ale nadále uplatnit ve zdravotní pojišťovně, které přispívají na pohybové
aktivity. Jen je potřeba o tento typ potvrzení požádat paní hospodářku Kateřinu Brierley („na
pohybové aktivity“), která sídlí v budově školy v přízemí nalevo od šaten. Ne každý rodič potvrzení za
zaplacení členského příspěvku vyžadoval.

Od minulého školního roku se vybírá takto:
- v mateřské škole se platí 200,- Kč za každé dítě/rok
- na základní škole se platí 200,- Kč za každé dítě/rok
- na základní škole ve sportovně zaměřené třídě se platí 1.000,- Kč za každé dítě/rok

Jde o minimálně doporučenou výši.
____________________________________________________________________________

Během třídních schůzek budete mít možnost se opět zapsat do seznamu členů Spolku,
zaplatit příspěvek na nový školní rok 2017/2018, a poté Vám bude vystaveno potvrzení,
pokud o něj budete mít osobní zájem.

Moc děkuji za pozornost a těším se na spolupráci!
za Spolek přátel ZŠ a MŠ
Martin Dědek, předseda
(martin.cyriak@seznam.cz)
V Mladé Boleslavi dne 30. října 2017

