
Sdružení rodičů a přátel školy Rádlo, z.s. ꟾ Sídlo: Rádlo č. p. 121, 468 03 Rádlo ꟾ Email: srps.radlo@centrum.cz  

Webové stránky: www.zsradlo.cz/srps ꟾ IČO: 11997141 ꟾ Spisová značka: L 13168 vedené u Krajského soudu 

v Ústí nad Labem ꟾ Bankovní spojení: Fio Banka a.s. ꟾ Číslo účtu: 2202097217/2010 

 

 

 

 
 

SRPŠ – informace pro rodiče 

V listopadu 2021 byl na naší škole založen spolek „Sdružení rodičů a přátel školy Rádlo, z.s. 

Spolek má za cíl podporu činnosti a rozvoje školy. 

Členství ve spolku je dobrovolné, platné po dobu školní docházky. Členství lze kdykoli 

ukončit emailovou či písemnou žádostí.  

Členský příspěvek na rok 2022/2023 byl předběžně určen ve výši 500 Kč za školní rok a bude 

finálně schválen či upraven na schůzi Spolku 15. 9. 2022. Schůze se bude konat v 17 hod. 

v budově školy. Srdečně zváni jsou všichni rodiče, včetně těch, kteří přihlášku ještě 

neodevzdali, ale členství ve spolku zvažují.  

Veškeré informace, včetně zápisu ze schůze a instrukcí k platbě bude vyvěšen na webu školy 

v záložce SRPŠ. 

Děkujeme, že máte péči o svoji školu, velmi si vaší pomoci vážíme. V případě jakýchkoli 

dotazů nás neváhejte kontaktovat. 
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SRPŠ – informace pro rodiče 

V listopadu 2021 byl na naší škole založen spolek „Sdružení rodičů a přátel školy Rádlo, z.s. 

Spolek má za cíl podporu činnosti a rozvoje školy. 

Členství ve spolku je dobrovolné, platné po dobu školní docházky. Členství lze kdykoli 

ukončit emailovou či písemnou žádostí.  

Členský příspěvek na rok 2022/2023 byl předběžně určen ve výši 500 Kč za školní rok a bude 

finálně schválen či upraven na schůzi Spolku 16. 9. 2022. 

Schůze se bude konat v 17 hod. v budově školy. Srdečně zváni jsou všichni rodiče, včetně 

těch, kteří přihlášku ještě neodevzdali, ale členství ve spolku zvažují.  

Veškeré informace, včetně zápisu ze schůze a instrukcí k platbě bude vyvěšen na webu školy 

v záložce SRPŠ. 

Děkujeme, že máte péči o svoji školu, velmi si vaší pomoci vážíme.  
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