Vážení rodiče,
na základě připomínek od některých z vás bych vám ráda podala informace o využití
finančních příspěvků, které vybíráme od žáků vždy na začátku každého školního
roku.
Během měsíce září vybíráme vždy příspěvek 500,- Kč na každého žáka na celý
školní rok.
1/ příspěvek do finančního fondu SRPDŠ 100,- Kč
Z tohoto fondu tradičně doplácíme dětem na výlety, exkurze, divadelní a filmová
představení, hradíme dopravu na sportovní akce mimo školu a přispíváme na
nejrůznější výukové a preventivní programy, nakupujeme odměny a dárky . . . . .
V minulosti jsme z tohoto fondu pořídili také např. koloběžky, lyže, pinpongový stůl a
basketbalový koš na školní zahradu, šicí stroje, sadu rýžovacích pánví, . . . . .
2/ příspěvek na pracovní sešity 200,- Kč
Tento finanční příspěvek nám dovoluje nakupovat dětem dražší a kvalitnější pracovní
sešity, které výrazně zvyšují kvalitu a pestrost výuky.
Podrobný přehled o cenách pracovních sešitů v jednotlivých ročnících naleznete
v příloze tohoto mailu.
3/ příspěvek na kopírování výukových materiálů 100,- Kč
Z tohoto příspěvku doplácíme na nákup tonerů a papíru. Umožňuje nám prakticky
neomezeně kopírovat dětem nejrůznější výukové materiály, které učitelé sami
vytvářejí nebo se inspirují na internetu a děti nejsou tím pádem odkázáni pouze na
učebnice a pracovní sešity.
V roce 2019 byly celkové náklady na školní kopírování 57.574,- Kč, z příspěvku na to
bylo použito 23.560,- Kč.
V roce 2020 byly celkové náklady na školní kopírování 28.465,- Kč, z příspěvku na to
bylo použito 21.880,- Kč.
4/ příspěvek na výtvarné potřeby 100,- Kč
Díky tomuto příspěvku mohou děti ve výtvarné výchově a pracovních činnostech
pracovat s různými atraktivními výtvarnými materiály, a tím pádem vyrábět
zajímavější výrobky.
V roce 2019 byly celkové náklady na drobné výtvarné potřeby 81.119,- Kč,
z příspěvku bylo použito 29.150,- Kč.
V roce 2020 byly celkové náklady na drobné výtvarné potřeby 68.169,- Kč,
z příspěvku bylo použito 35.396,- Kč.
Jedná se o příspěvky zcela dobrovolné, škola nemá žádné zákonné právo je od
rodičů vymáhat.
Přesto znamenají pro školu značnou finanční injekci, zvyšují kvalitu materiálního
zajištění výuky a jsou zcela bezezbytku využity ve prospěch žáků. Letošní příspěvky
v celkové výši 46.000,- Kč byly vloženy do finančního fondu SRPDŠ. V lednu
zveřejníme podrobné vyúčtování tohoto fondu za rok 2021.
Výši a využití finančních příspěvků od rodičů projednala a schválila školská rada.
Všem rodičům za dobrovolné finanční příspěvky děkujeme.

