
V Kolíně dne 10/12/2020 

Vážení rodiče žáků naší školy, obracíme se na Vás tento rok i my „on line“ formou, jak jsme si 

již v roce 2020 všichni museli zvyknout. 

Každý rok v době třídních schůzek Vám zástupce z řad rodičů ve třídě přednesl zprávu o 

hospodaření s vybranými příspěvky od Vás všech rodičů. I tentokrát Vás tedy chceme s jejich 

využitím seznámit. V tabulce najdete informace o stavu vybraných financí, jejich použití a jejich 

zůstatku k dnešnímu dni.  

Ačkoliv se žáci učili distančně, ve škole se mezitím pilně pracovalo a truhláři dovybavovali třídy 

a chodby nábytkem, který se zaplatil z příspěvků rodičů.  

Rádi bychom Vás touto cestou požádali o příspěvek i pro školní rok 2020/2021. Děti se do 

školy postupně vrací a my si budeme přát, aby v ní zůstali co nejdéle. Jako každý rok, by se 

po vánocích měli účastnit bruslařských tréninků na kluzišti ve Vodním světě. Stále jsou ještě 

některé třídy, ve kterých chybí nábytek – úložné prostory. A pokud to koronavirová situace 

dovolí, rádi bychom, aby nás školní sportovní oddíly reprezentovaly v nových dresech. Také 

družina čeká na dovybavení novými hrami, staré se opotřebovávají a dětí v družině přibývá. 

Příspěvky se budou tentokrát posílat přímo na účet SRPŠ:  

Číslo účtu: 51-5651450227/0100 

Variabilní symbol: třídní učitelé Vám na email zašlou variabilní symboly, každé dítě má 

svůj symbol 

Konstantní symbol: 0308 

Částka: 300 Kč 

 

SRPŠ - příspěvky a jejich použití ve školním roce 2019/2020/2021 
   

2019/2020 Vybrané finance SRPŠ     199 522,71 Kč  

   
VYUŽITÍ PŘÍSPĚVKŮ v roce 2019 a 2020  
  Příspěvek na akci "Mikuláš" 2019         6 000,00 Kč  

  Permanentka na kluziště 2019       12 000,00 Kč  

  nábytek třídy       55 660,00 Kč  

  vyřezávací strojek         4 099,00 Kč  

  dresy         9 150,00 Kč  

  školní družina - hry, stavebnice                  -   Kč  

  truhlář - niky na chodbách       41 365,97 Kč  

  data kabinet       14 376,00 Kč  

  truhlář - skříně       14 749,99 Kč  

  truhlář - skříně       24 735,98 Kč  

  Celkem utraceno     182 136,94 Kč  

   

09.12.2020 Celkem zůstatek financí k 04.12.2020       17 385,77 Kč  

   

   
NÁVRH NA VYUŽITÍ PŘÍSPĚVKŮ V ROCE 2020/2021  
  Příspěvek na akci "Mikuláš" 2021         8 000,00 Kč  
  Permanentka na kluziště       18 000,00 Kč  
  nábytek třídy       60 000,00 Kč  
  stavebnice pro polytechnickou výchovu       10 000,00 Kč  
  školní družina - hry, stavebnice       15 000,00 Kč  
        111 000,00 Kč  

     

předsedkyně SRPŠ


