
 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ 
   Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Benešov u Boskovic   
   

   IČO: 22853723                      Benešov u Boskovic 155, 679 53
                           Č. účtu: 43-8066830257/0100

     ________________________________________________________________

VÁŽENÍ RODIČE, VÁŽENÍ PŘÍZNIVCI NAŠÍ ŠKOLY! 

Dovolte nám, abychom Vás touto cestou přizvali k naší vzájemné spolupráci. 

Sdružení je právní platformou pro dobrovolnou účast rodičů či partnerů a přátel školy, s demokratickým a
transparentním rozhodováním, otevřenou organizační strukturou a hospodařením plně přístupným veřejné
kontrole. 

Jedním z orgánů sdružení je Rada rodičů, vybavená patřičnými kompetencemi, jejímž členem by měl být
alespoň jeden z rodičů dětí z každé školní třídy či třídy MŠ.

 Pokud Vám záleží na kvalitě a dobrých podmínkách pro benešovské děti, staňte se členem
Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Benešov u Boskovic.

 Zvažte prosím svou možnou účast v Radě rodičů.

 V každé třídě budou k dispozici Stanovy a Zásady hospodaření a bude prostor pro případnou
diskusi a pro výběr dalších zástupců do Rady rodičů. Kdo budete mít  zájem přidat se k nám,
kontaktujte nás na e-mail: srps.benesov@seznam.cz

 Sdružení je otevřené nejen rodičům, ale i dalším občanům města a okolních obcí.

Zájemce o členství ve sdružení či o funkci člena Rady rodičů chceme ujistit, že aktivity sdružení hodláme
organizovat s maximální efektivitou a s plným respektováním časových možností všech, kteří se do činnosti
jakkoli zapojí.

 Bližší informace (včetně plného textu Stanov a Zásad hospodaření) jsou k dispozici na
http://www.zsbenesov.cz 

 Dotazy, návrhy či podněty směřujte prosím na: srps.benesov@seznam.cz

 Přihlášku nového člena je možné vyplnit a odevzdat prostřednictvím třídní učitelky, prostřednictvím
ředitele či sekretariátu školy, zasláním na adresu sdružení, přihlášením prostřednictvím e-mailu
srps.benesov@seznam.cz

 Členský příspěvek na školní rok 2010/2011 ve výši 200,-- Kč můžete uhradit prostřednictvím
bankovního účtu č. 43-8066830257/0100 nebo v hotovosti po domluvě s M. Juříkovou – telefonní
číslo:  733 104 324. 

Za výbor sdružení: Jitka Svobodová

Telefon:  602 570 411 -  Jitka Svobodová   E-mail: srps.benesov@seznam.cz   

Korespondenční adresa:         Občanské sdružení SRPŠ při ZŠ a MŠ Benešov u Boskovic
                                                   Jitka Svobodová,  Kořenec 63, 680 01 Kořenec          


