Společnost rodičů a žáků 2. základní školy
(ul. Janderova 160/II, 37701 Jindřichův Hradec)
Info společnosti pro školní rok 2014/2015
Vypracoval: výbor společnosti - září 2014
Školní akce pořádané v průběhu školního roku
( informační přehled )
Na tyto akce bude přispěno z fondu SRPŠ ( jedná se o ceny nebo odměny za
sportovní, kulturní nebo vědomostní soutěže pořádané školou nebo na nákup
dárků či odměn při různých svátcích a také jako podpora cestovného na
plavecký a lyžařský kurz, adaptační pobyt atd.).
Počáteční stav účtu - příjmy od rodičů žáků k 1. září 2014
109 972,00 Kč
Výpis konkrétních akce pořádané školou:
Výdaje: (přibližně)
Doprava na plavecký výcvik ( 3.a 4. třídy )
10 000,- Kč
Příspěvek na dopravu LVVZ ( 7. třídy )
4 000,- Kč
Mikulášská besídka ( 1. – 4. třídy )
3 500,- Kč
Vánoční dárky ( družina )
2 500,- Kč
Čarodějnice ( 1. – 5. třídy )
2 000,- Kč
Den dětí
3 000,- Kč
Odměny pro vzorné žáky na konci škol. roku
3 - 5 000,- Kč
Jazykové soutěže
2 000,- Kč
Vědomostní soutěže
2 000,- Kč
Sportovní soutěže ( frisbee, futsal, vybíjená, discgolf )
5 000,- Kč
Adaptační pobyt žáků 6.tříd
6 000,- Kč
Slavnostní loučení se žáky 9. tříd
5 000,- Kč
-----------------------81 972,- Kč
Předpokládaný zisk za školní rok 2014 - 2015
500 žáků á 150 Kč .. 75 000 Kč
Pro tento školní rok činí výše příspěvku SRPŠ 150,- Kč na žáka.
Škola podala návrh, že by SRPŠ mohlo zakoupit tyto pomůcky a vybavení pro

žáky:
Soubor knih do školní knihovny ( Robinson Crusoe ).
Stavebnice ( Merkur, Lego ).
V závěru příštího škol. roku by škola chtěla zorganizovat zájezd pro
čtyřicet vybraných žáků např. do lanového centra, aquaparku, na Lipno ( cesta v korunách stromů)
apod. Z tohoto důvodu žádáme rodiče, aby zodpovědně přistoupili k placení příspěvků.
Děláme to všichni opravdu pro Vaše děti!
Poznámka: Nebráníme se ani případným sponzorským příspěvkům.
Předem děkujeme.
V J. Hradci 12.9.2014 Základní škola
Jindřichův Hradec II, Janderova 160
SRPŠ - Rada sdružení
-------------------------------------------------------------------------Rada sdružení:
Dočasný předseda výboru společnosti: paní Gabriela Hrádková
Kontakt na pokladníka/hospodářku výboru společnosti:
paní Edita Nováková
Ostatní kontakty na členy výboru:
pan Tomáš Drnek
pan Martin Madar
zástupce za školu – paní Věra Koubová
revizní komise – paní Martina Petrová, pan Martin Kučera

