
Vážení rodiče. 

Jménem výboru SRPŠ Vám přejeme vše dobré v novém roce. 

Rádi bychom Vám poděkovali za úhradu členských příspěvků na letošní školní rok a informovali Vás o 

tom, na co byly Vaše finance doposud využity. 

Celkem 4x přijelo dětem zahrát divadlo. Dokud počasí dovolilo, hrálo se společně pro všechny třídy 

na zahradě. Od listopadu se pak představení přesunula do prostor keramické dílny, kde herci provedli 

kratší verze programu zvlášť pro každou třídu, aby nedocházelo k jejich promíchávání. Celkově jsme 

za divadla zaplatili 16 500 Kč. 

Děti se také v rámci naučného programu dozvěděly o tom, jak datel prospívá lesu a ve tvořivé dílně si 

vyrobily obrázky z barevného písku. Oba programy vyšly dohromady na 10 320 Kč. 

Zůstatek prostředků z loňského školního roku jsme použili na zakoupení hracího stolku do třídy Ježků, 

která byla dosud novými hracími prvky vybavena méně než ostatní třídy (15 244 Kč).  

Uhradili jsme také opravu topných těles ve školkové keramické peci, která po téměř 15 letech 

dosloužila (10 648 Kč). Některé třídy v ní už stihly vypálit své vánoční výrobky, ostatní se na práci 

s keramikou chystají v příštích týdnech.  

Na začátku roku jsme po dohodě s pedagogickým sborem zakoupili z fondu SRPŠ hygienické a 

výtvarné potřeby, které v předchozích letech individuálně zajišťovali rodiče. Šlo o papírové kapesníky, 

mýdla a lepidla v hodnotě 14 676 Kč. 

Jako každý rok, i letos jsme kupovali pracovní listy pro předškoláky (letos je jich ve školce 42), 

připravili jsme mikulášské balíčky (2 575 Kč) a přispěli každé třídě 7 000 Kč na nákup nových hraček 

pod stromeček. 

 

V následujících měsících budou pokračovat divadelní a naučné programy pro děti a, jakmile to 

epidemiologická situace dovolí, budeme se snažit uspořádat tradiční jarní akce pro celé rodiny, 

abychom měli všichni příležitost se společně potkat. 

 

Rádi bychom touto cestou poděkovali také panu a paní Abonyiovým, kteří prostřednictvím SRPŠ 

věnovali naší školce finanční far v hodnotě 10 000 Kč. 

 

Detailní přehled o příjmech a výdajích z fondu SRPŠ naleznete v příloze a na nástěnce vedle ředitelny.  

V případě jakýchkoli dotazů jsme Vám k dispozici na e-mailu srps.ms.nalanu@seznam.cz. 

 

Za výbor SRPŠ 

JUDr. Markéta Cibulková, předsedkyně 

Ing. Tereza Horáková, pokladník 
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