
Vážení rodiče,

Náš Spolek téměř 10 let organizoval vánoční sbírku, jejíž výtěžek byl věnován ZŠ. Celkem
bylo pro ZŠ vybráno více než Kč 1 mio korun. Pro letošní rok jsme se v této oblasti našeho
působení rozhodli pro několik novinek:
✓Tradiční vánoční sbírku za Spolek rodičů věnovanou konkrétnímu účelu letos

nevyhlašujeme. Od původního plánu pořádat sbírku opět na dofinancování
předokenních žaluzií v zbylých částech školy jsme upustili, neboť by tato investice měla
být realizována z obecního rozpočtu. Věříme, že se tak stane a další část školy bude
během jarních prázdnin připravena na horké červnové dny.
✓Spolek rodičů opět školu finančně podpoří pořádáním již X. narozeninového benefičního

plesu. Kromě tomboly se budou letos na plese dražit zajímavé artefakty z naší školy a
výtěžek z této symbolické dražby bude samozřejmě věnován zpět škole.
✓Vzhledem k tomu, že Spolek podporuje kromě činnosti ZŠ také MŠ, bude letos poprvé

část výtěžku z plesu věnována i MŠ.

Chcete-li před koncem roku pomoci naší škole, máte možnost. Škola v tuto chvíli
potřebuje dovybavení různého charakteru v celkové hodnotě cca Kč 100 tis Kč. Vzhledem
k tomu, že se jedná o široké spektrum pomůcek a vybavení, které vždy slouží určitému
konkrétnímu předmětu či skupině dětí, věříme, že bude lepší tyto pomůcky financovat
adresně. Tedy každý, kdo se chce zapojit, může podpořit školu zakoupením konkrétního
vybavení, o kterém je přesvědčen, že jeho děti ocení.
Z tohoto důvodu učitelé spolu s dětmi připraví na VÁNOČNÍ JARMARK, který se koná
10.12.2019, magnetickou tabuli s Dopisy Ježíškovi - s konkrétními přáními našich
dětí/učitelů ohledně toho, co by rádi ve škole měli k dispozici. Každý bude mít možnost si
na tabuli konkrétní přání vybrat a následně ho škole splnit. Tento způsob financování
vybavení školy zastřešuje paní ředitelka.

Ti z vás , kteří se jarmarku neúčastní, ale přesto chtějí finančně ZŠ nebo nově MŠ či Spolek 
samotný finančně podpořit, můžete tak učinit formou zaslání prostředků na účet Spolku 
č.  2301585056/2010.
Do zprávy pro příjemce prosím uveďte, zda chcete prostředky konkrétně věnovat ZŠ, MŠ či 
Spolku.  Jako v minulých letech vystavíme na požádání potvrzení o přijetí daru pro daňové 
účely. 
Prostředky získané pro MŠ budou použity na nákup většího množství masek, aby děti
mohly secvičovat pohádky na nově připravovaném dramatickém kroužku. V první fázi
budou pořízeny kostýmy na pohádku O dvanácti měsíčkách.
Prostředky, které obdržíme přímo pro fungování Spolku rodičů využijeme na zajištění
připravovaných akcí.

Děkujeme, že pomáháte.
Radka Otová, předsedkyně Spolku

NOVINKY KOLEM LETOŠNÍ VÁNOČNÍ SBÍRKY


