
 

Spolek rodičů při ZŠ Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860 

 

Vážení rodiče, 

chtěli bychom Vás informovat o členské schůzi spolku rodičů, kterou plánujeme na 19. 11. 2019 v 16.30 hod. (den 

konání rodičovských schůzek). V letošním roce musí proběhnout volby do Rady SR. V případě Vašeho zájmu o 

členství v Radě, kontaktujte předsedkyni Rady Ing. Vlastu Zálešákovou osobně v kanceláři školy nebo na tel. čísle 

566 598 600, popřípadě na e-mail  rodic.spolek@seznam.cz, do 8. 11. 2019. Bližší informace o programu Členské 

schůze budou v samostatné pozvánce. 

Ti z Vás, kteří by nám chtěli pomoci i jinak (např. na adventních dílnách, diskotéce…), nás mohou kontaktovat 

v průběhu roku, viz výše.      

Tento školní rok bychom chtěli dětem našich členů zaplatit vánoční kino, uspořádat diskotéku, adventní a 

velikonoční dílny. Každé třídě poskytneme příspěvek na žáka ve výši 100,- Kč (rodič žáka musí být členem SR), 

částka bude použita dle uvážení třídního učitele (pracovní sešity, výkresy, doprava, kulturní akce...). Žákům 9. tříd 

ještě přispějeme na absolventské tričko částkou ve výši 150,- Kč. Spolek rodičů pro všechny děti objednává a 

zařizuje pracovní sešity, z 1/3 bude žákům hradit preventivní programy (např. Kyberbezpečí, Nedej se, Co máme 

společného, šikana…) pořádané v rámci školy ve spolupráci s neziskovou organizací Portimo, o.p.s.. Další naše 

aktivity se budou odvíjet od celkové částky, kterou budeme disponovat. 

Členské příspěvky na školní rok 2019/2020. 

Výše členského příspěvku činí 200,- Kč na celý rok. Rodič platí jen jeden a jen jednou (i v případě více dětí ve 

škole, tedy za celou rodinu zaplatíte pouze 200,- Kč). Všechny členské příspěvky se v rámci námi pořádaných akcí 

vrací dětem.  

Níže uvedená návratka zároveň slouží jako přihláška pro nové členy spolku. Jejím odevzdáním a zaplacením 

členského příspěvku se jeden z rodičů stává novým členem spolku. Tímto také rodič vyslovuje souhlas se 

stanovami spolku (viz. Čl. VIII Stanov). Členství rodiče automaticky zaniká ukončením školní docházky nejmladšího 

dítěte. 

Stanovy spolku jsou umístěny na webu školy: https://zs2.nmnm.cz/spolek-rodicu/  

Případné dotazy prosím zasílejte na email: rodic.spolek@seznam.cz 

 

Rada Spolku rodičů při ZŠ Nové Město na Moravě, L. Čecha 860  

 

VRAŤTE PROSÍM DO 15. LISTOPADU TŘÍDNÍMU UČITELI       

Zde odstříhněte………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Spolek rodičů při ZŠ Nové Město na Moravě, L. Čecha 860 - přihláška 

Členský příspěvek na školní rok  2019/2020 ve výši 200,- Kč  

Souhlasím se zpracováním osobních údajů (jméno, příjmení e-mail) pro účely evidence členů SR a zasíláním informačních e-
mailů po dobu svého členství ve SR. 
 
 
………………………………………………………………..      …………………………………………………………………………… 
Jméno rodiče (vyplňte hůlkovým písmen)      e-mail rodiče 

 

……………………………………………………………..    ……………………………………………………………………………. 

  podpis            jméno a třída všech dětí navštěvující ZŠ  

mailto:rodic.spolek@seznam.cz
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