
P Ř IH LÁ ŠK A  20 2 0  -  2 02 1  
k členství ve spolku - identifikační číslo: 49588427  

„Spolek rodičů a přátel Základní školy Olomouc, Holečkova 10“ 

 

Jméno a příjmení člena: 
 
 

Jméno a příjmení dítěte/dětí: Třída 

(1)  

(2)  

(3)  

*Bydliště: 

*PSČ: *Telefon: 

*E-mail: 
 

V 
 
Datum: 

Podpis člena: 

*Dané údaje nevyplňují stávající členové, pouze v případě změn. 

Členský příspěvek činí minimálně 100,- Kč, lze přispět do výše 500,- Kč. 
Pokud byste chtěli přispět na činnost spolku vyšší částkou, kontaktujte prosím předsedu spolku. 

Pro školní rok 2020 / 2021 je částka vybírána v hotovosti  

nebo převodem  na bankovní účet 2801508225/2010.** 

Výše příspěvku:                               Kč 
**Do zprávy pro příjemce 

je nutné zadat jméno a třídu dítěte. 

Pokud má člen spolku více dětí, které jsou žáky ZŠ Holečkova, platí vždy jeden příspěvek a to za 
mladší dítě.  
Pokud jsou oba rodiče (nebo více zákonných zástupců) členy spolku, platí příspěvek za každé dítě, 
které je žákem ZŠ Holečkova. 

Přihlášku prosím odevzdejte prostřednictvím svých dětí třídním učitelům. 
O úhradu příspěvků si dovolujeme požádat do 31. 12. 2020. 
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