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Vážení rodiče dětí ZŠ Generála Františka Fajtla DFC,

2. pololetí školního roku
2015/2016

Zdravíme Vás za rodičovské sdružení (SRPŠ),
První pololetí školního roku je za námi, proto bychom Vás rádi informovali o jeho průběhu
z pohledu SRPŠ a představili i plán na pololetí druhé. Zároveň bychom Vás tímto požádali o
příspěvek Kč 300 za dítě na 2. pololetí tohoto školního roku na náš transparentní účet vedený u
FioBanky číslo 2700119300/2010 nejpozději do 29.2.2016. Díky Vámi poskytnutým příspěvkům
vybíraným v každém pololetí, pomáháme naší škole financovat nadrámcové výukové aktivity pro
naše děti. Zejména podporujeme oblíbené vzdělávací a kulturní akce napříč všemi ročníky, podílíme
se na investicích do chybějícího a potřebného vybavení školy (např. hudební, sportovní a výtvarné
pomůcky). Veškeré investice poskytujeme škole po schválení zástupci jednotlivých tříd, volených
Vámi rodiči do řad rady SRPŠ a po konzultaci s vedením školy.
Chceme Vám touto cestou opět poděkovat za Vaši podporu, která v prvním 1. činila celkem 105.000
Kč z vybraných pravidelných příspěvků. Na příspěvcích se podílelo víc jak 90% rodičů všech žáků
naší školy. I letos budeme žádat naši Městskou část Praha 18 o získání grantů na kulturní, jazykové a
sportovní akce pro naši školu, stejně jaké každý rok. V loňském roce jsme na grantech od MČ
získali celkem částku 55.000 Kč, kterou jsme vyčerpali na hudební a sportovní aktivity. Dále výtěžek
z vánočního jarmarku družiny převyšoval 7 tis. Kč /rekordní částka -dokazující zájem rodičů a jejich podporu.

Informace o dění ze SRPŠ by se k vám měla dostat od zástupce Vaší třídy, kterého jste si zvolili na
začátku školního roku, nebo od třídního učitele. Setkání zástupců jednotlivých tříd proběhne ve
středu 10. února 2016 v cukrárně u školy (původně Nádherné úterý) od 17.00 hod. Pokud z Vás má
někdo zájem se zúčastnit, budeme zde opět schvalovat akce a investice pro 2. Pololetí.
Děkujeme za Vaše podněty, příspěvky a účast na dění kolem naší školy

Akce a investice, které proběhly za podpory SRPŠ v 1. pololetí:
-

Enviro akce Ornita ptáci našich krajů (pravidelná environmentální akce) v prosinci 2015
Pronájem sálu na Vánoční koncert, HiFi souprava + hudební nástroje pro hudební výchovu
Sportovní potřeby, vybavení T-ball, míče na házenou
Mikulášská nadílka pro 1. stupeň
Pomůcky a odměny pro Výtvarnou soutěž a olympiádu z němčiny
Investice do PC sestavy v učebně jazyků na nové budově
Hry a pomůcky pro školní družinu
Přednáška 1. Pomoci pro 2. stupeň

Akce a investice, navrhované ke schválení na 2. pololetí:
-

Environmentální seminář ke Dni Země + odměny
Hudební nástroje a pomůcky, dovybavení nejvíce využívanými nástroji do hudebny
Pronájem sálu na koncert v Salesiánském divadle na konci školního roku
Akce pro prvňáčky „Pasování na čtenáře“
Vybavení školní knihovny

Sportovní olympiáda a den dětí ve školní družině
Pravidelná rozlučka s deváťáky
Jazykový projekt Edison + Anglické divadlo

Veškeré informace a zápisy z jednání SRPŠ se zveřejňují na našich stránkáh: www.srps-rychnovska.cz

