Vážení rodiče,
jménem výboru SRPŠ bychom Vás rádi informovali o využití finančních prostředků ze společného
fondu v období od ledna do června letošního roku (2021).
Navzdory pandemickým opatřením měly děti i letos bohatý program. Do školky za nimi kromě divadel
přijely také hudebnice s houslemi a harfou, domácí zvířátka včetně lamy s mládětem, chovatelka včel
i nevidomá paní s asistenčním psem Bellou. Děti se zapojily také do pečení srdíček pro zdravotníky
pomáhající v boji s covidem, pozorovaly líhnutí motýlů a užily si samozřejmě i Dětský den se
zmrzlinou a skákací hrad na oslavu konce školního roku. Dokonce i v době jarního uzavření školky si
díky úsilí paní učitelky Martiny Šiklové mohli zájemci projít bojovku v okolí školky a vyzvednout si
v Čokolaterii sladkou odměnu. Celkem jsme za akce pro děti od ledna do června zaplatili 31 094 Kč.
Kromě programu jsme se letos zaměřili také na doplnění a obnovu materiálního vybavení školky, na
které v jiných letech nezbývá mnoho prostředků a které bude sloužit po řadu dalších let. Určitě jste si
na zahradě všimli nových dřevěných stolků a lavic, které se budou používat jak pro výuku venku, tak i
pro venkovní programy a při akcích pro rodiče. Zakoupili jsme také elektrické ořezávátko, řezačku na
papír či DVD přehrávač. Vše celkem za 24 144 Kč.
Průběžně dle potřeby jsme také nakupovali výtvarné potřeby a materiál na tvoření (17 199 Kč) a pro
předškoláky pořídili obvyklé dárky na rozloučení se školkou – stužky, vaky, knihy, tablo a portfolia
výkresů (11 099 Kč).
Česká spořitelna, u které je veden účet SRPŠ, nám od února zrušila nulovou sazbu poplatku za vedení
účtu pro neziskové organizace a přes veškeré úsilí a opakované žádosti požaduje nyní za vedení účtu
149 Kč měsíčně. Vzhledem k relativně malému množství transakcí, které na účtu po většinu roku
probíhají, považujeme tuto částku za vysokou a aktuálně jednáme o převodu účtu SRPŠ do
Raiffeisenbank, která nabízí vedení podnikatelského účtu zdarma. O dokončení převodu a o novém
čísle účtu Vás budeme informovat hned na začátku září. Do té doby, prosíme rodiče, jejichž děti
budou příští rok ve školce pokračovat, aby s placením příspěvku na příští rok posečkali.
Z akcí pro děti jsme také nechali vytisknout fotky, abyste se na chodbách školky mohli podívat, jak si
to děti užily. A nezapomněli jsme také na drobný dárek pro všechny členky kolektivu školky, které se
o děti celý rok vzorně staraly.
Detailní přehled příjmů a výdajů po jednotlivých měsících Vám bude k dispozici na nástěnce SRPŠ
vedle ředitelny.
Věříme, že si všichni užijeme léto v pohodě a ve zdraví. Budoucím školákům přejeme úspěšné
vykročení do nové etapy života a těšíme se na viděnou se všemi, kteří budou ve školce příští rok
pokračovat.
V případě jakýchkoli dotazů jsme Vám k dispozici na e-mailu srps.ms.nalanu@seznam.cz.
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