Vážení rodiče,
na naší škole již několik let funguje Spolek přátel ISŠTE (dále jen SPIŠ). Jeho hlavní funkcí je pomáhat škole
v oblastech, na něž nejsou v rozpočtu školy peníze, případně na ně není vůbec pamatováno.
Věříme, že pomocí dobrovolného příspěvku 200 Kč za školní rok budeme moci, tak jako v letech minulých zajistit:
-

příspěvky na výlety a exkurze žáků,
finanční podporu mimoškolní činnosti žáků,
prostředky na organizaci kulturních a sportovních akcí školy.

Budeme vděčni i za vyšší peněžní podporu. Oceníme zejména finanční podporu od soukromých podnikatelů a
organizací, jména dárců zveřejníme při námi pořádaných akcích.
V loňském roce jsme podpořili např. tyto akce – Sběr víček, Hallowen, DOD, Fingr Play, Majáles, exkurze, školní
výlety, besedy, sportovní soutěže, Mikuláš, lyžařský kurz, vánoční besídky, soutěž o vánoční výzdobu tříd, výtvarná
soutěž, maturitní plesy. Výše uvedené příklady čerpání příspěvku nelze hradit z prostředků státního rozpočtu, jedná
se o nadstandard. V minulém školním roce jsme na příspěvcích vybrali 104 000 Kč a vydali 176 000 Kč.
O navrženém rozpočtu i vyúčtování prostředků SPIŠ budete každoročně informováni na třídních schůzkách a
webových stránkách školy, kde také naleznete stanovy spolku, složení výboru a kontakty. Příspěvky můžete posílat
třídním učitelům nebo rovnou na náš účet č. 78-3912640207/0100, do popisu zadejte příjmení a třídu žáka.
V případě, že naši školu navštěvuje více vašich dětí, příspěvek platí pouze dítě nejstarší.
Budete-li mít nějaké připomínky či dotazy k činnosti SPIŠ můžete se obrátit na místopředsedu Spolku PaedDr.
Radomíru Kršovou radomira.krsova@seznam.cz nebo na předsedu Mgr. Zuzana Brychtová
zuzana.brychtova@isste.cz.
Již předem přijměte naše poděkování za poskytnutí příspěvku a za vaše podněty k činnosti SPIŠ.

--------------------------------------- zde odstřihněte--------------------------------------------------------------------------

Jméno žáka …………………………………………………………………………………. Třída …………………………………….

Jméno zákonného zástupce ………………………………………………………………………………………………………….
Zavazuji se, že nejpozději do 30. září 2018 uhradím příspěvek 200 Kč. Po ukončení výběru příspěvků vám vystavíme
příjmový doklad.
…………………………………………………………………………………
Podpis zákonného zástupce žáka
(zletilého žáka)

