
Několik informací o činnosti  Spolku rodičů a přátel školy při  SŠ TEGA Blansko,  Bezručova 33, p.o. 
 

Na Střední škole TEGA Blansko již řadu let funguje také Spolek rodičů a přátel školy (do 31.12. 2013 nazývaný 
Sdružení rodičů a přátel školy).  

Od 1. 4. 2016 byly výborem spolku přepracovány Stanovy spolku s ohledem na novou legislativu, spojenou s 
novelou Občanského zákoníku.  

Ze Sdružení se formálně stává Spolek a obsah současných stanov se tím tak mění a aktualizuje.  
Věřím, že se již všichni členové i příznivci našeho Spolku, že se již s obsahem nových stanov seznámili. Jsou zveřejněni 
na webových stránkách naší školy.  

Úkolem Spolku je především zprostředkovat  komunikaci mezi rodiči žáků, žáky a vedením školy. Na 
občasných schůzkách Spolku, konaných každoročně v budově školy, převážně v jarních měsících, mají možnost rodiče 
žáků prostřednictvím třídních zástupců, vznášet své dotazy, připomínky a náměty na kompetentní osoby z vedení 
školy, kteří jsou na schůzkách přítomni a mohou tak na dotazy pružně reagovat.  

Spolek má však ještě další cíle. V každém školním roce zcela nebo částečně financuje některé akce školy, 
pořádané pro naše žáky. Zmínit lze například seznamovací pobyty žáků prvních ročníků v lanovém centru Velká 
dohoda u Lipovce, zájezdy do divadla v Brně i Praze, exkurze do muzeí, planetária a jiné. 
 Ze sportovních akcí lze jmenovat především pravidelně pořádané turnaje ve školním florbalu, sálové kopané, 
stolním tenise a kuželkách.  

Žáci se účastní i soutěží v odborných vědomostech a to i v celostátních kolech. Jedná se o soutěže 
programování CNC strojů v systémech CAD, CAM. Těmto žákům pak Spolek přispívá na jízdné a někdy i na oběd. Část 
finančních prostředků je věnována také na financování cen pro vítěze různých olympiád pořádaných pro žáky naší 
školou. 

Finanční prostředky do našeho Spolku přicházejí formou příspěvků od rodičů žáků vždy v prvních měsících 
nového školního roku. Požadovaná suma je rodičům oznámena předem formou dopisu a je jen na jejich vůli, jakou 
částkou přispějí. Pochopitelně, že  s nízkým příspěvkem pak nelze pokrýt veškeré plánované aktivity. Díl příjmů je 
tvořen také občasnými sponzorskými dary.  

S finančními prostředky hospodaří hospodářka Spolku. Na její činnost pak dohlíží kontrolní orgán volený 
členy Spolku. Každoročně je pak členům Spolku k dispozici správa o hospodaření za uplynulý kalendářní rok a o 
činnosti Spolku  vůbec. 

 V poslední době se však díky nedostatku financí nedaří organizovat některé zajímavé akce, například školní 
ples. Je proto logické, že Spolek se vděkem uvítá a příjme jakýkoli finanční dar od ochotného sponzora, samozřejmě 
nejenom na ples. 

V neposlední řadě je Spolek v krajní nutnosti a po ověření všech údajů schopen finančně přispět i sociálně 
slabým žákům  na nákup některých učebnic nebo i jiných pomůcek.  

V měsíci květnu byli do výboru Spolku navrženi a odhlasování dva noví členové. Za odcházející členy výboru, 
kteří se již nevyskytují v naší škole a v další činnosti ve Spolku již neprojevili zájem byli navrženi pánové Michal 
Horáček a Tomáš Foit. První z nich byl pověřen funkcí člena kontrolní komise a druhý pak funkcí místopředsedy 
Spolku.  

Finanční prostředky byly poskytnuty také žákům s nejlepšími studijními výsledky. Na konci pololetí byli 
odměněni nejlepší žáci oboru a poslední den školního roku byla finanční odměna udělena nejlepšímu žáku školy. 

Na závěr lze tedy poděkovat všem členům Spolku za jejich činnost v organizaci, všem rodičům nejen za 
finanční příspěvky, ale i za jejich náměty a připomínky a v neposlední řadě také výboru a hospodářce, za jejich 
obětavou a usilovnou práci pro zdárný chod a bezchybnou agendu Spolku.  

Rádi v našich řadách uvítáme nové tváře nejenom z řad rodičů, ale i přátel naší školy. Vždyť učňovské školství 
patřilo a bude patřit k pilířům vzdělávání naší mládeže a zdárný chod školy by tak měl být v zájmu nás všech. 
 
Výbor Spolku: Dušan Kupka, předseda Spolku –  dusan.kupka@sosblansko.cz 

            Michal Horáček, člen kontrolní komise Spolku – michal.horacek@sosblansko.cz 
            Ludmila Meluzínová, hospodářka Spolku- ludmila.meluzinova@sosblansko.cz 

 
Odkaz na náš Spolek najdete také na FB. www.facebook.com/SRPŠ-při-SŠ-TEGA-Blansko 

 
S pozdravem Dušan Kupka, předseda Spolku. 
 

 
Text je určen pro WWW stránky SŠ TEGA Blansko.      V Blansku, dne 01.10.2019 
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