
 
Vážení spoluobčané,  
 
dovolte mi seznámit Vás s fungováním a plány spolku občanského sdružení SRPŠ 
Halenkovice. Po předčasném ukončení předsednictví Romana Šavary byl zvolen nový výbor 
s předsedou sdružení Michalem Kubičíkem a místopředsedkyní Žanetou Nádvorníkovu. SRPŠ 
Halenkovice nyní prochází změnou právní formy a to z občanského sdružení na spolek.  
SRPŠ bude dobrovolným spolkem občanů, sdružující zástupce dětí Základní a mateřské školy 
v Halenkovicích a to na základě zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění.  
Základní programové cíle SRPŠ:  
- Přispívat škole dobrovolnou pomocí svých členů, materiálními i finančními prostředky při 
zajišťování činnosti školy a zlepšování prostředí školy  
- Předkládat podněty a doporučení k činnosti školy v oblasti volnočasových aktivit dětí  
- Aktivně se podílet na činnosti orgánů samosprávy v oblasti spolupráce se školou  
- Spolupracovat s ostatními organizacemi a institucemi v obci i mimo ni v oblasti školství  
Členem SRPŠ se může stát každý občan ČR starší 18 let, pokud souhlasí se stanovami a 
programem SRPŠ a pokud zaplatí členský příspěvek. Zákonný zástupce žáka zapsaného v 
Základní a Mateřské škole Halenkovice se stává členem automaticky po zaplacení členského 
příspěvku na školní rok.  
Členský příspěvek je stanoven ve výši 100 Kč na každé dítě ve škole a školce na jeden školní 
rok.  
Hlavním přínosem SRPŠ je financování vybavení mateřské a základní školy, podpora aktivit 
dětí a podpora zájmových kroužků v Obci Halenkovice. Za poslední rok bylo profinancováno 
díky SRPŠ  
celková částka 250 000 Kč. Jako příklad můžeme uvést tyto investice a podporu za poslední 
dobu:  
Mateřská školka: nábytek, hračky, dárky a balíčky, venkovní průlezky, zastřešení pískovišť, 
interaktivní tabule, vybavení hřiště, výtvarné pomůcky, příspěvek na pobyt v přírodě 
Základní škola: školní a výtvarné potřeby, sešity, příspěvky na divadlo, hry, odměny, 
přednášky, příspěvky na dopravu a exkurze, hry  
Školní družina: Obložení šaten, hry do družiny, sedací vaky knihovna  
Zájmové kroužky: Florbal, Biatlon, divadlo žáků, předtančení žáků, rozdělení finančního daru 
všem zájmovým kroužkům dle počtu dětí  
Zdroje příjmů SRPŠ tvoří členské příspěvky, sponzorské dary a výtěžek s pořádání akcí. 
Přehled akcí s aktivní podporou SRPŠ  
06.11. - Hudební odpoledne - spolupořadatelství  
26.11. - Rozsvěcování vánoční stromu - spolupořadatelství  
28.01. - Dětský karneval a diskotéka s taneční soutěží pro žáky 5. -9. tříd - pořadatelství 
11.02. - Ples SRPŠ s předtančení žáků 8. -9. tříd - pořadatelství  
03.06. - Výlet do pohádky 2017 – pořadatelství  
- Školní akademie – termín zatím není stanoven - pořadatelství  
Všechny akce, a nejen samotná práce kolem, ale i příprava s sebou nesou potřebu pomoci od 
rodičů. Proto vyzýváme rodiče k podpoře při těchto akcích, ale také hledáme nové členy 
výboru, kteří mají aktivní přístup pro řízení spolku samotného. Uvítáme každého nového člena 
výboru, který pomůže nejen připravovat plánované akce, ale bude se i podílet na organizaci 
chodu spolku.  
Chceme navázat na dlouholetou tradici, která přinesla do naší obce spousty úžasných akcí, 
které baví nejenom naše děti, ale taky přinášejí potěšení nám rodičům. Také dávají tvář naší 
obci, sbližují lidi a v neposlední řadě vytváříme prostředí pro budoucnost našim dětem. Blíží 
se konec silné generace, která SRPŠ tvořila a táhla. Lidi, díky kterým bylo možné vše udržet 
a rozvíjet. Také věřím, že budeme dál zlepšovat stávající a také tvořit další nové aktivity a že 
se najdou další, kteří nám pomohou v tomto pokračovat. Proto Vás srdečně zveme na 
výroční schůzi SRPŠ 29. 11. 2016 v jídelně základní školy od 18:00 hod. Bude se volit 
nový výbor a jeho členové. Rádi Vás přivítáme mezi námi a také si vyslechneme Vaše 
podněty a připomínky  
Veškeré informace a výzvy jsou pravidelně zveřejňovány na internetových stránkách obce. 


