Milí rodičové,
rádi bychom Vám touto cestou vysvětlili princip fungování spolku SRPS ZŠ Jevíčko.
Jak již je uvedeno v názvu, tento spolek funguje při Základní škole v Jevíčku. Je to spolek rodičů,
přátel a sponzorů školy, kteří mají zájem o podporu aktivit této školy, podporu mimoškolních
aktivit dětí, družiny apod. Zároveň také slouží jako prostředník mezi rodiči a školou, k řešení
případných problémů, připomínek týkajících se fungování školy. Z každé třídy je volen 1 zástupce,
který se stává členem výboru SRPS. Ve výboru funguje rovněž pokladník a předseda.
Hlavním zdrojem příjmu jsou členské příspěvky jednotlivých žáků.
Z těchto příspěvků jsou podporovány školní a mimoškolní aktivity našich dětí – výdaje jsou
pravidelné (např. příspěvek na hory – 7 třída, příspěvek na plavání – 3 třída, provozní náklady
Noc s Andersenem, vánoční dílna, pomůcky pro výuku žáků, družina – zájezd do divadla, bruslení,
bazén) a ostatní, které se schvalují v průběhu roku – provozní náklady na soutěže, doprava na
soutěže, odměny při soutěžích.
SRPS se snaží podporovat co nejvíce těchto aktivit, ale bohužel možnosti jsou omezené. Proto je již
několik let pořádán ples, jehož výdělek je použit výhradně na podporu těchto školních a
mimoškolních aktivit. Organizaci plesu mají na starosti jak učitelé, tak členové SRPS. Členové
SRPS mají na starosti prodávání lístků do tomboly, výrobu a prodej jednohubek, výdej cen malé
tomboly, vstup na ples a služba u vchodu (cca 10 žen, 8 mužů ).
Organizace je taková, že ženy prodávají lístky do tomboly, prodávají jednohubky, vydávají ceny
z malé tomboly ). Muži mají na starost službu u vchodu ( lístky, vrácenky a dohled u vstupu ).
Každý rodič zajistí tuto činnost tak na dvě hodiny, rozhodně ne po celou dobu plesu.
Chtěli bychom tímto poprosit rodiče o pomoc s organizací tohoto plesu, který se bude konat dne
12.1.2018. Pokud veškerou organizaci zajistíme svými silami, vyděláme více peněz a můžeme více
podpořit stávající aktivity , případně schválit další příspěvky.
Věříme, že se najdou rodiče, kteří obětují chvilku svého času pro dobro svých dětí.

Veškeré informace, týkající se činnosti SRPS, můžete najít na internetových stránkách ZŠ Jevíčko.
V případě jakýchkoliv dotazů ohledně plesu, nebo i jiných, se prosím obracejte na člena výboru
z Vaší třídy, nebo přímo na předsedu. Seznam a telefony členů jsou uvedeny na internetových
stránkách ZŠ Jevíčko.
Děkujeme a těšíme se na Vaši pomoc

Výbor SRPS

