Vážení přátelé,

dovoluji si použít tohoto oslovení a krátce vám představit Základní školu
Světice, kterou se snažíme v rámci aktivit Sdružení rodičů a přátel školy podporovat
a zároveň vás k této podpoře přizvat.
Základní škola Světice je moderní obecní školou, která zná svůj směr a cíl, kterého
chce dosáhnout. Tímto cílem je vytvořit přirozené, příjemné a inspirativní prostředí
kde se děti cítí bezpečně a dobře, kde jsou děti motivovány k sebevzdělávání, a kde
jsou uznávány jejich individuální potřeby. Škola respektuje dítě jako plnohodnotnou
lidskou bytost a plně podporuje růst jeho potenciálu. Škola se aktivně podílí na
vytváření pozitivní atmosféry v procesu vzdělávání a výchovy, dbá na vytváření
kladných vztahů s rodiči i širší veřejností.
Věřím, a sama na svých dětech vidím, jak přínosný může tento školní přístup k dětem
být. Zároveň velmi oceňuji záměr zřizovatele i paní ředitelky zachovat školu jako
státní, tedy přístupnou všem dětem. To s sebou ovšem nese nemalé finanční limity,
kterými je veřejný vzdělávací systém zatížen.
Chci, aby i s vaší podporou byla Základní škola Světice pro kvalitní, ochotné a
neustále se vzdělávající pedagogy atraktivním pracovním místem. Aby našim dětem
pomáhali při vzdělání motivovaní a nadšení učitelé. Aby pracovní tým i studující žáci
měli kvalitní, podnětné prostředí. Aby se děti ze sociálně slabších rodin necítily
vyčleňovány z kolektivu jen proto, že v rodinném rozpočtu nezbývá na lyžák.
Proto jsme založili SRPŠ a proto se obracíme i na vás s prosbou o partnerství.
Níže vám představíme stěžejní body naší činnosti, a budu ráda, když v nich najdete
oblast, která je vám blízká a ve které byste nám uměli pomoci.

S úctou,

Jana Procházková
Předsedkyně SRPŠ

školství je jediný obor, kde člověk loupí doma a nosí do práce

KLÍČOVÁ OBLAST 1
Fond pro učitele a pedagogické pracovníky
1. přestože ředitel školy disponuje jistým balíkem (tedy balíčkem) financí určených na osobní
mimořádné odměny, tyto prostředky jsou naprosto nedostačující. Naším cílem je, aby ředitel
školy měl možnost udělit mimořádnou finanční odměnu za mimořádně dobře odvedenou
práci.
2. v dnešní velmi rychlé době je kladen důraz na vzdělávání. Již dávno ale neplatí, že stačí
vystudovat příslušnou školu. Pokud má člověk zůstat odborníkem a své znalosti kultivovat a
tříbit je nezbytné ve vzdělávání pokračovat i při práci. SRPŠ chce umožnit pedagogickým
pracovníkům absolvovat další vzdělávání a zvyšovat jejich profesní kvalifikaci.

KLÍČOVÁ OBLAST 2
Prostředí školy
Základní škola Světice využívá ke své činnosti budovu 1. stupně, budovu 2. stupně a nově i budovu
školní jídelny. Je cílem postupně vybavovat a modernizovat školní prostory tak, aby poskytovaly
kvalitní zázemí pro výuku i volnočasové aktivity dětí.
Výhledově je v zájmu školy i žáků využívat volné prostory přiléhající ke škole- atrium a zahradu.
Tyto potřeby jsou rozděleny do dílčích cílů a chceme je podporovat především materiálním a
technicko- pracovním prostřednictvím.

KLÍČOVÁ OBLAST 3
Fond pro žáky
Chceme, aby žáci měli stejnou startovací pozici. Je velmi nešťastné a pro dítě frustrující, pokud je
postaveno mimo tým pouze z důvodu finančních limitů jeho rodiny. Nemálo rodin s více dětmi
každoročně řeší násobné náklady na školní pomůcky, kroužky, povinné příspěvky a nezbývá jim
v rodinném rozpočtu např. na zaplacení lyžařských výcviků.
Znevýhodněné děti chceme podporovat především:
1. materiálně- zajištěním výukových pomůcek, zapůjčením či darováním sportovního
vybavení pro jejich aktivity
2. finančně- spoluúčast při platbách volnočasových kroužků, nadstandartních školních
aktivit- lyžařské a plavecké výcviky, návštěvy divadel, mimoškolních aktivit

Protože se potřeby školy, především ty materiální, stále mění a reagují na momentální aktivity žáků,
výukové programy a školní práci, založili jsme online seznam materiálních pomůcek a vybavení,
které je možné sponzorsky zakoupit dle uvážení a možností dárce. Tento aktualizovaný seznam je
možné nalézt online na adrese: www.skolasvetice.cz/srps
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Přestože se vám pokusíme nabídnout a zrealizovat co nejefektivnější formu propagace za
spolupráci vaši či vaší společnosti, otevřeně přiznáváme, že není v naší moci marketingově
zasáhnout tisíce a statisíce spotřebitelů. Přesto věříme, že filantropický zájem podpořit a pomoci
rozvíjet školní prostředí našich dětí převáží nad ekonomickým profitem z této pomoci.

Za veškerou podporu upřímně děkujeme.

Vaše finanční příspěvky můžete posílat na číslo účtu: 44556609/2010 vedený u Fio banky a.s.

Budeme rádi, když nás kontaktujete:
emailu: srps@skolasvetice.cz
telefon: +420739 387 240
+420720 757 174
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