VÝROČNÍ ZPRÁVA
SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE SVĚTICE, z.s.
ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Školní rok 2020/2021 se opět nesl v režimu částečné distanční výuky, což pro
činnost SRPŠ znamenalo značné omezení. Přesto se podařilo žáky i činnost školy podpořit
v několika směrech- individuální podpory žáků, nákupem potřebných pomůcek a hlavně
jsme nastartovali grantovou podporu, z čehož mám velikou radost.
Pro zjednodušení a vyšší transparentnost finančních příspěvků od rodičů a příznivců jsme
založili samostatné projektové transparentní účty tak, aby každý mohl přispět do tématu,
které je mu blízké.
Škola se neustále rozvíjí, nejen novými budovami, ale i počtem žáků a zvyšováním
kvality výuky, což dokládají např. Kalibro testy, ve kterých se naše škola umístila mezi
20% nejlepších základních škol v České republice. Velký dík patří paní ředitelce Pavle
Žižkové i celému pedagogickému sboru.
Těší mě i aktivní pomoc a zájem některých rodičů zapojovat se do činnosti školy a moc
uvítám další rodiče, kteří budou ochotni věnovat svůj čas a znalosti pro podporu školních
i mimoškolních aktivit.
V příštím školním roce 2021/2022 nás čekají volby do výboru SRPŠ, takže se můžeme
těšit třeba i na nové tváře a hlasy zastupující rodiče ve vztahu ke škole.
Za velký úspěch považuji získání grantu z programu Erasmus+ pro mobilitu pedagogů a
pedagogických pracovníků. Cílem je zprostředkovat profesní vzdělávací kurzy co
největšímu množství učitelů a asistentů, kteří s našimi dětmi pracují a věřím, že
umožnění dalšího vzdělávání bude pro pedagogické pracovníky velkou motivací a
podnětem pro jejich další práci. V příštím roce chceme na tento projekt navázat také
zahraničními výměnnými pobyty dětí a navázání aktivní spolupráce se zahraničními
základními školami.
Čeká nás také realizace venkovní učebny a kultivace zahrady, dovybavení odborných
učeben a vytvoření co nejlepšího programu pro využití IT učebny, kterou jsme také již
dokázali, za významné pomoci rodičů, vybavit.
V závěru bych chtěla poděkovat všem, kteří jakoukoli formou, podpořili prostřednictvím
SRPŠ naši školu ve Světicích. Jsem přesvědčena, že má smysl se podílet na jejím rozvoji
a pomáhat realizovat projekty, na které škola z veřejných rozpočtů nedosáhne.
Chci také požádat rodiče, kteří mají osobní kapacitu, aby se do našich aktivit zapojili.
Stále bychom potřebovali někoho na pomoc s koordinací a zajišťováním mimoškolních
pobytů dětí, na psaní grantových žádostí, na administrativní výpomoc či na komunikaci
se zahraničními školami. Také pravidelná aktivní práce s dětmi ve formě mimoškolních
aktivit (vedení seminářů IT, osobního rozvoje, odborných témat, pracovních činností,
atp.) je velmi vítaná a bylo by skvělé, kdybychom ji dokázali dětem nabídnout.

Těším se na další školní rok s Vámi i Vašimi dětmi a na všechny výzvy, které nás čekají.

Jana Procházková, předsedkyně SRPŠ

BANKOVNÍ ÚČTY A DAŇOVÉ ÚLEVY

Bankovní účty pro příspěvky rodičů a podporovatelů školy ve Světicích:
1. Obecný účet
pro platby členských příspěvků, sociální fond pro žáky, fond pro pedagogické
pracovníky za mimořádnou práci, fond pro zkvalitnění školního prostředí
44556609 / 2010
2. Projektový účet pro pomůcky na fyziku a IT učebnu
44556000 / 2010
3. Projektový účet pro venkovní učebnu a zahradu
44556107 / 2010
4. Projektový účet pro odborné učebny a tělocvičnu
44556203 / 2010

Všechny bankovní účty jsou vedeny v režimu transparentních účtů, je možné sledovat je
online:
https://www.fio.cz/bankovni-sluzby/bankovni-ucty/transparentni-ucet/vypistransparentnich-uctu

SRPŠ nevede pokladu a veškeré platby na příjmové i výdajové stránce probíhají
bezhotovostně prostřednictvím transparentních bankovních účtů zmíněných výše.

Dárce – fyzická osoba, může od základu daně odečíst dar, pokud přesáhne v úhrnu 2
% základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč ve zdaňovacím období.
Dále je zastropovaná maximální výše odečitatelných darů. Tato maximální výše činila do
konce roku 2019 rovných 15 % základu daně. Za období kalendářního roku 2020 a 2021
lze v úhrnu odečíst vždy nejvýše 30 % základu daně. Poté se hranice vrátí opět na 15 %.
Dárce – právnická osoba, může od základu daně odečíst dar, pokud jeho hodnota činí
alespoň 2 000 Kč. V úhrnu šlo odečíst maximálně 10 % ze sníženého základu daně
(základu daně sníženého o daňové ztráty z minulých let, odpočet na podporu výzkumu a
vývoje nebo odpočet na podporu odborného vzdělávání).
Pro zdaňovací období, která skončila v období od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2022, lze odečíst
vždy nejvýše 30 % sníženého základu daně. Poté se opět hranice vrátí na původních 10
%.

Pokud na svůj zaslaný dar potřebujete pro daňové účely vystavit darovací smlouvu,
prosím napište nám na email: srps@skolasvetice.cz . Vaše požadavky se snažíme vyřídit
co nejrychleji, přesto prosíme o shovívavost, pokud nejsme dostatečně pružní. Stále nám
chybí administrativní výpomoc.

IT UČEBNA NA 2. STUPNI
Realizace nové IT učebny na II. stupni naší školy byla jeden z prvních projektů, na které
se SRPŠ po svém založení soustředilo. Díky velké podpoře rodičů, přátel a sponzorů školy
se podařilo zajistit podstatnou výši potřebných finančních prostředků i odborné pomoci,
která zajistila zahájení realizace učebny ještě před zahájením školního roku 2020/2021.

Samotná realizace byla rozdělena do dvou fází. První fáze byla dokončena v srpnu 2020 a
zajistila zpřístupnění technického vybavení pro aktivní používání žáků již od zahájení
nového školního roku.

Druhá fáze, spočívající v navýšení počtu technického vybavení IT učebny, byla dokončena
22.9.2021 a znamená dosažení cílového stavu plánu na zajištění technologického zázemí
IT učebny včetně metodického a odborného zaškolení pedagogických pracovníků.

IT učebna dnes disponuje 20-ti klientskými stanicemi sloužícími k výuce žáků pátých tříd
a druhého stupně naší školy, softwarovým vybavením klientských stanic a provozních
serverů, včetně edukačního softwaru pro podporu výuky širokého spektra předmětů.

Celkové náklady na realizaci IT učebny činily: 262 816,- Kč s DPH.

Vybavení již máme, děti zaplouvají do pravidelných hodin informatiky, přesto bychom
uvítali jakoukoli možnost či nabídku na pravidelné i jednorázové školení v IT tématu pro
žáky či pedagogické pracovníky. Proto pokud byste měli chuť předat některé své znalosti,
neváhejte. Ať už formou kurzu grafiky, tvorby prezentací, excelových tabulek,
komunikace na sociálních sítích, SEO kampaní, či základů programování na jedno
odpoledne v týdnu nebo proškolení učitelů pro zvýšení jejich IT dovedností.

PROJEKT ERASMUS+
Ve spolupráci se Zuzanou Mužíkovou Miltnerovou, pedagožkou na 2.stupni a Zuzanou
Hubkovou, maminkou, která byla ochotná se do projektu pustit, jsme se rozhodli podat
žádost do podporu do programu Erasmus+. ZŠ Světice doposud omezeně využívala
platformu e-Twinning, což byl jeden z odrazových můstků pro samotnou žádost.
Všem pedagogickým pracovníkům byla nabídnuta možnost se do projektu zapojit, dostali
k dispozici seznam akreditovaných kurzů a měli možnost se sami rozhodnout, který
z kurzů by pro ně měl po profesní stránce největší přínos. Kromě odborných kurzů se
několik učitelů rozhodlo také pro jazykové kurzy, což velmi vítáme, s ohledem na naše
další plány výměnných zahraničních pobytů žáků i účasti zahraničního stážisty na naší
škole.
S vedením školy jsme také diskutovali procesní kroky při účasti učitelů na zahraničních
pobytech. Přestože veškeré náklady na pobyt jsou hrazeny z grantu, je pro školu
finančně náročné své pracovníky na kurzy či zahraniční pobyty vysílat. Důvodem je, že
škola musí zajistit suplujícího pedagoga, kterého musí také zaplatit. A na to nemá zdroje.
V rámci SRPŠ jsme se shodli, že nechceme nevyužít možnosti dalšího vzdělávání školních
pracovníků, protože jsme přesvědčeni, že přínos pro výuku dalece převyšuje finanční
náklad a s vedením školy jsme se dohodli, že finanční prostředky, které musí škola
vynaložit nad rámec plánovaných mzdových nákladů se pokusíme zajistit partnersky.
Proto také velmi uvítáme finanční pomoc pro tento projekt.

Celkově náš podaný projekt získal 76 bodů ze 100 a byl schválen v plném
rozsahu 47 866EUR.

Chceme velmi poděkovat za usilovnou práci Zuzce Mužíkové Miltnerové a Zuzce Hubkové,
za jejich zájem, mnoho stráveného času a energii, kterou do projektu vložily.

DALŠÍ OBLASTI PODPORY

-

hned z kraje školního roku 2020 jsme zajistili 600ks roušek pro žáky

-

darovali jsme škole 2ks notebooků nutných pro online výuku

-

zajistili jsme cca 300 kg výkresů pro kreativní práci žáků nejen ve výtvarné
výchově

-

získali jsme dar ve výši 20 000,-Kč na další vzdělávání pedagogických
pracovníků a umožnili 2 asistentkám pedagoga absolvovat Kurz speciální
pedagogiky s příspěvkem 5 000,-Kč

-

ze sociálního fondu jsme vyplatili 2 000,- pro žáky, kteří by jinak nemohli jet
na školní výlet

-

za částku 2 079,-Kč jsme nakoupili odměny pro školní fotosoutěž

-

pro žáky 2. stupně jsme zprostředkovali přednášku a povídání se studenty VŠ
o jejich zkušenostech se zahraničními studijními pobyty. Komunikace probíhala
pouze v angličtině a zpětná vazba na úroveň angličtiny našich žáků byla velmi
pozitivní

-

z projektového účtu pro pomůcky na fyziku a IT učebnu jsme zaplatili
pomůcky do fyzikální učebny ve výši 62 777,-Kč.

Možností, jak podpořit školu a vzdělávání našich dětí je mnoho. Finanční prostředky chybí
neustále, ne každý má ovšem možnost podílet se finančně. Velmi uvítáme Váš čas.
Přijďte deváťákům popovídat o své práci, pozvěte je do své firmy na prohlídku! Projděte
si na webových či facebookových stránkách seznam potřebného vybavení, třeba máte
něco doma či v práci.
Třeba by Vás bavilo ujmout se projektu školní zahrady. Dokázali byste pomoci
s koordinací např. autobusové dopravy na školní výlety a pobyty? Skvělé! Orientujete se
v dotačních či grantových prostředích? Vyvážíme Vás zlatem!

Za každou pomocnou ruku, za každý příspěvek, za každou zpětnou vazbu děkujeme.
Komunikovat můžeme také prostřednictvím stránek na FB:
https://www.facebook.com/groups/srpssvetice

