Zpráva z činnosti SRPDŠ k 29.6.2018
Hlavním účelem SRPDŠ je napomáhat škole poskytováním materiálních a finančních prostředků
při organizování školních, sportovních, společenských a kulturních akcí. Přispívat dobrovolnou účastí
svých členů v průběhu těchto akcí.
Sdružení rodičů a přátel školy byla zakládána před mnoha desítkami let při základních školách jako
sdružení za účelem vytvoření fondu, který podporoval aktivity školy, jež přesahují rámec
výukových osnov. Z tohoto důvodu nemohlo nadále SRPŠ fungovat pod záštitou Základní
a mateřské školy a jediným řešením bylo založení samostatného spolku SRPŠ a jeho zaregistrování
u rejstříkového soudu.
Když ovšem zakládáme takovýto spolek, je logické, že se musí rodiče mnohem více zapojovat také
do pomoci s pořádáním všech akcí finančně podporovaných SRPDŠ. Takže jsme samozřejmě
pedagogům nabídli při pořádání těchto aktivit pořadatelskou pomoc.
Základní a mateřskou školu v Polničce v tuto chvíli navštěvuje více jak 150 dětí, což je téměř
dvojnásobný počet rodičů. Toho jsme využili pro pomoc s uskutečněním vánočního jarmarku
a dětského karnevalu. Někteří rodiče se zapojili do příprav těchto akcí, obsluhovali v občerstvení a u
nápojů, připravovali tombolu a vše ostatní, co bylo potřeba. Za což jim patří velké díky. Obě to byly
moc pěkné a vydařené akce. Budeme se snažit v dalším roce opět u těchto akcí co nejvíce pomoci.
Pro rodiče :
Prosíme, zkuste si už teď představit, že byste nám s pořádáním akcí pro děti pomohl/a i Vy. Děláme
to pro svoje děti.
Dále jsme opět nabízeli pomoc například doprovodem na různé výjezdní akce žáků různých ročníků.
Paní ředitelka nám sdělila, že na školních akcích si plně vystačí sami.
Při vyhodnocení situace v MŠ s p. uč. Veselou schválilo SRPDŠ zavedení nového příspěvku od rodičů
dětí na výtvarné potřeby. Příspěvek je platný od září 2018. Výše příspěvku byla stanovena na 400,- Kč
za každé dítě na daný školní rok. Tento příspěvek bude využit na vše potřebné k tvoření dětí v MŠ.
Rodiče byli o zavedení příspěvku informováni před koncem školního roku.
Po projednání příspěvků od SRPDŠ žákům ZŠ jsme se dohodnuli s p. ředitelkou Vavřínkovou, že každý
školní rok bude SRPDŠ přispívat žákům 9. ročníku na školní výlet. Výše příspěvku je 200,- Kč na žáka.
Příspěvek byl využit žáky 9. ročníku poprvé tento školní rok.
Zdá se Vám činnost dostačující nebo Vám naopak něco chybí? Pokud to druhé, pusťte se, prosím,
s výborem nebo dalšími rodiči do diskuse. Víme, že mezi Vámi nápady jsou. Každý nápad uvítáme
a budeme se snažit o jeho realizaci.
Za zmínku stojí také to, že v říjnu 2018 budou probíhat nové volby do Spolku SRPDŠ na Členské
schůzi. Budeme rádi, když se Vás zúčastní co nejvíce a třeba se nám společně podaří vymyslet něco
nového a přínosného pro naše děti.

Stále hledáme nové lidi (rodiče), kteří jsou ochotni stát se členy Výboru SRPDŠ.
V případě zájmu nás kontaktuje (jara@sablik.cz) .

Za SRPDŠ v Polničce Sáblík Jaroslav (předseda SRPDŠ)

