Milí rodiče, vítám vás do nového školního roku 2022/2023 a ráda bych vás seznámila s činností
Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Světice, které funguje od konce roku 2019 jako zapsaný spolek.
Rodiče založili SRPŠ, s úmyslem podpořit školu nejen materiálně, ale i v jejích vizích a cílech, se kterými
souzní a považují za důležité zachovat a nadále rozvíjet směr výuky, se kterým byla škola zakládána.
Smyslem existence SRPŠ je ulevit škole administrativně- tedy zprocesovat darovací smlouvy a pomoci
finančně- pořídit vybavení a pomůcky, které si škola nemůže dovolit, ale které znatelně ovlivňují kvalitu
výuky.
Iniciovali jsme napsání a nyní i realizaci projektu v programu Erasmus+, který umožňuje učitelům a od
letošního roku i dětem vzdělávací či výměnné zahraniční pobyty.
ERASMUS+

POTŘEBUJEME VAŠI POMOC!

Za obrovský úspěch považuji schválení grantu z programu Erasmus+ na mobilitu
pedagogických pracovníků ve výši 47 866EUR. Během letošních prázdnin vyjelo 19 učitelů a
asistentů pedagoga na odborné či jazykové kurzy do zahraničí. Jaký to pro ně mělo přínos
budou učitelé jednotlivě prezentovat dětem ve třídách i kolegům z Tehovské školy. Tímto
projektem podporujeme jednu z klíčových oblastí činnosti SRPŠ, tedy zvyšovat kvalifikaci
pedagogických pracovníků ve škole.
Pro letošní školní rok připravujeme mobilitu žáků. Již nyní víme, že se nám na podzim podaří
vyslat 5 deváťáků do Irska a uděláme vše proto, aby mohla na jaře vyjet celá třída na
intenzivní jazykový kurz do zahraničí.
Veškeré aktivity pro SRPŠ dělají rodiče zdarma a ve svém volném čase. Momentálně nám
velmi chybí pomocná ruka (a hlava) do administrace a organizace projektů Erasmus+.
Prosím, pokud máte časovou kapacitu a chuť rozvíjet školní prostředí, dejte nám o sobě
vědět.

Je možné se připojit do Facebookové skupiny: https://www.facebook.com/groups/srpssvetice.

ÚSPĚCHY, ZA KTERÝMI STOJÍTE I VY!
Za dobu své činnosti se podařilo rodičům nashromáždit obdivuhodné množství finančních prostředků.
Velký dík patří vám všem, kteří jste přispěli, či se do podpory jakkoli zapojili. Pomáháte pro děti vytvořit
moderní a rozvíjející prostředí, na které se ve státních školách čeká dlouho.
Vybavená počítačová učebna umožnila zkvalitnit výuku IT, které jsou pro dnešní dobu tolik potřebné.
Pomůcky do fyziky a chemie dávají prostor pro mnoho pokusů a podporují kreativní výuku. Na prvním
stupni se pomalu rýsuje venkovní třída, práce a investic si ale ještě vyžádá nemálo.
V letošním roce chceme pokračovat v investicích do odborných učeben a do venkovní třídy. Dále
také do softwarů pro zkvalitnění výuky v počítačové učebně a chromboocích, které již máme
k dispozici. Narůstá také potřeba sociálně slabších rodin pomoci s pokrytím nákladů na školní akcepředevším letní a zimní ozdravné pobyty. Nechceme, aby se některé děti nemohly zúčastnit
společných akcí z finančních důvodů a snažíme se těmto rodinám pomoci.
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Abyste měli představu, jaké příjmy a náklady za dobu své existence SRPŠ získalo a investovalo,
přináším stručný přehled.

CELKOVÉ PŘÍJMY OD 1. 9. 2020- 30. 6. 2022
IT učebna + fyzikální učebna

331 236,76,- Kč

Odborné učebny a tělocvična

113 600,- Kč

Školní zahrada/ venkovní učebna

110 231,- Kč

Obecný účet/ členské příspěvky

31 663,24,- Kč

CELKOVÉ VÝDAJE OD 1. 9. 2020- 30. 6. 2022
IT učebna

265 223,51,- Kč
-pomůcky na fyziku

62 777,- Kč

Vybavení odborných učeben (chemie, dílny,
matematika)

28 467,- Kč

-vybavení tělocvičny

23 519,- Kč

Vybavení školní zahrady/ venkovní učebny

21 234,- Kč

Obecný účet (sociální fond, příspěvky do
studentských soutěží, příspěvek na časopis
Jablečňák)

17 097,50,- Kč

-vzdělávání pedagogů/ odborné kurzy

8 000,- Kč

Nápadů a možností, jak být dobrým parťákem škole, jejímu vedení a dětem je spousta. Organizačně
by učitelům velmi pomohla pomoc při zajišťování dopravy na školní akce, lyžáky a LOP. Tedy člověk,
který by nasmlouval jednoho dva dopravce a byl schopen tuto dopravu koordinovat. Podobné je to i
s poskytovateli ubytování na zimní a letní ozdravné pobyty. A také s kulturními akcemi. Snili jste jako
malí o funkci kulturního referenta? Stačí si o ni říci…
Vše se odvíjí od zkušeností a pracovní oblasti, ve které se zapojení rodiče pohybují. Škola ve Světicích
je malou obecní školou se snahou poskytnout dětem bezpečné, přátelské a rozvíjející prostředí, a i díky
tomu vytváří kolem sebe silnou komunitu. Já jsem přesvědčena, že máme povinnost starat se ve větší
či menší míře o své nejbližší okolí, kam škola, kterou navštěvují mé děti, rozhodně patří. Pokud máte
podobný názor a jste ochotni věnovat trochu ze svého času, můžete se do SRPŠ připojit.
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ČLENSTVÍ V SRPŠ

ZAPOJTE SE!

Pokud máte zájem být členem Sdružení rodičů, prosíme o vyplnění přihlášky, její naskenování
a zaslání emailem na srps@skolasvetice.cz. Přihlášku naleznete na webu školy:
http://www.skolasvetice.cz/o-skole/srps/
Členský příspěvek je 300,-Kč za školní rok bez ohledu na počet vašich dětí, které školu
navštěvují.
Členské příspěvky prosím zasílejte na číslo účtu: 44556609 / 2010 s variabilním symbolem:
111 a do poznámky vaše jméno. Na tento bankovní účet přivítáme také Vaše finanční dary
zasílané pod variabilním symbolem: 222. Dary jsou určené především do sociálního fondu
pro žáky.
Na podzim budeme svolávat členskou schůzi SRPŠ, kde bude prostor pro diskusi nad
prioritami a cíli činnosti SRPŠ a proběhnou také volby do výboru SRPŠ. Přesné informace o
termínu a pozvánku budeme rozesílat v předstihu emailem a bude uveřejněna také na FB
stránce SRPŠ.

Bez ohledu na to, jestli se rozhodnete stát se členem SRPŠ či ne, vás chci požádat o finanční dar pro
rozvoj školy. Protože každý preferuje jinou oblast podpory, rozhodli jsme se, ve spolupráci s vedením
školy, pro možnost cílit váš dar do tématu, které je vám blízké.
Všechny dary jsou v plné výši investovány do pomůcek či vybavení, které zůstávají v majetku školy.
ZLEPŠUJME SPOLEČNĚ PROSTŘEDÍ ŠKOLY PRO NAŠE DĚTI I NADÁLE

FINANČNÍ PODPORA ROZVOJE ŠKOLY

POMOZTE ŠKOLE FINANČNĚ

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

SRPŠ nevede pokladu a veškeré platby na příjmové i výdajové stránce probíhají bezhotovostně
prostřednictvím transparentních bankovních účtů zmíněných výše.
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, takže pokud
máte trochu volného času pomoci nám s administrací, prosím ozvěte se, budeme vás na rukou nosit.

Pokud máte jakékoli dotazy či připomínky k činnosti SRPŠ, prosím napište nám na email:
srps@skolasvetice.cz.

Děkuji vám za spolupráci,
Jana Procházková, předsedkyně Sdružení rodičů a přátel školy
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