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Hospodářský řád 

Čl. I  

Úvodní ustanovení 

Hospodářský řád Spolku rodičů ZŠ T.G.M. Písek, z.s. (dále jen „spolek“) stanovuje 

postup při hospodaření s finančními prostředky a majetkem Spolku rodičů. 

Čl. II 

Příjmy 

1) Hlavní činnost spolku může být financována především z členských příspěvků, grantů, 

darů a ze zisku z vedlejší činnosti. 

2) Příjmy z výkonu hlavní činnosti spolku nepřesáhnou náklady. 

3) V případě, že provozování hlavní činnosti spolku bude spojeno s náklady, může spolek 

vykonávat i hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší, a to jak pro podporu hlavní 

činnosti, tak i za účelem hospodárného využití majetku spolku. 

Čl. III 

Využití 

1. Finanční prostředky a majetek spolku může být využit zejména k zajištění potřeb a zájmu 

žáků, při zajišťování výchovy žáků a zlepšování školního prostředí, pořízení odměn pro 

žáky a proplacení cestovních nákladů v případě reprezentace školy. 

2. Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije spolek tyto příjmy k pokrytí 

nákladů na spolkovou činnost, či na úhradu své správy. 

3. Příjmy z výdělečné činnosti vedlejší použije spolek primárně k podpoře hlavních činností 

spolku a dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu. 

Čl. IV 

Informování 

1. O čerpání finančních prostředků a majetku spolku je pravidelně, minimálně 2x za rok 

informován hlavní výbor spolku. 

2. Prostřednictvím zástupců jednotlivých sekcí pak všichni ostatní členové spolku. 

Čl. V 

Čerpání 

1. Předseda spolku může písemně povolit bez konzultace s hlavním výborem čerpání 

finančních prostředků spolku na proplacení nákladů: 

a) na odměny pro žáky školy (např. upomínkový předmět, drobný dárek k pochvale 

ředitele školy; odměna za sportovní výkon; odměny v rámci projektů školy; apod.), 
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b) proplacení cestovních nákladů žáků (např. na vědomostní a sportovní olympiády 

pořádané pro žáky základních škol; reprezentativní akce školy typu předávání ocenění 

pro úspěšné žáky, výměna zkušeností s jinými školami; apod.). 

2. Stejnou pravomoc při čerpání finančních prostředků podle bodu 1 článku V. Čerpání má i 

ředitel školy, pokud předseda spolku nebo hlavní výbor nestanoví jinak. 

3. Čerpání finančních prostředků spolku mimo zmiňované v bodu 1 článku V. Čerpání 

schvaluje hlavní výbor spolku. 

Čl. VI 

Účinnost 

Tento hospodářský řád nabývá účinnosti dnem 24.11. 2015 . 

………………………………………………….. 

Ing. Radek Masáček, v.r. 

Předseda Spolku rodičů ZŠ T.G.M. Písek, z.s. 

 


