Sdružení rodičů a přátel školy SŠIEŘ Rožnov , z.s.
Školní 1610
75661 Rožnov pod Radhoštěm
IČ: 02463423
V Rožnově p.R. dne 15.9.2021

Vážení rodiče,
Obracíme se na Vás s žádostí o finanční příspěvek spolku Sdružení rodičů a přátel školy
SŠIEŘ Rožnov, z.s. (dále jen SRPŠ) na školní rok 2021/22.
Hlavním cílem spolku je hospodaření s finančními prostředky získanými z příspěvků rodičů,
sponzorských darů a grantů. Nemalým příjmem je zisk z maturitního plesu, který se bohužel
v loňském školním roce nekonal.
Získané finanční prostředky jsou používány na financování vzdělávacích, kulturních,
sportovních a společenských aktivit žáků školy. Například na podporu účasti žáků při
reprezentaci školy ve středoškolských soutěžích, příspěvek na exkurze, návštěvy divadla,
příspěvek na aktivity konané na domově mládeže a také je tu možnost podpořit sociálně slabé
žáky. Za hospodaření spolku a rozdělování prostředků do něj vložených odpovídá Rada
spolku v čele s předsedou.
Výše příspěvku rodičů na školní rok je stanovena na 200,- Kč na žáka. Pokud
přispějete vyšší částkou, budeme velmi rádi. Finanční příspěvek předejte
prostřednictvím svého dítěte třídnímu učiteli v termínu do 15.10.2021. Zaplacením
příspěvku se současně stáváte členy spolku.
Spolek si je vědom skutečnosti, že svou činnost nemůže rozvíjet bez velké podpory Vás
dárců. Díky Vám nemusíme omezit podporu zajímavých akcí a soutěží, kterých se žáci rádi
zúčastní. Ještě jednou děkujeme.
Veškeré informace o činnosti spolku naleznete na webových stránkách školy.
Sdružení rodičů | RožnovskáStřední.cz (roznovskastredni.cz)
O hospodaření sdružení se můžete informovat osobně nahlédnutím do účetnictví.
V současné době má rada spolku 3 povinné členy: předsedu, místopředsedu a hospodáře.
Proto se na Vás obracíme s nabídkou na spolupráci. Budeme velice rádi za rozšíření výboru o
nové členy především z řad rodičů a také za podmětné příspěvky k činnosti spolku ve
prospěch žáků – vašich dětí

Ing. Anna Zejdová, předseda spolku
anna.zejdova@roznovskastredni.cz

……………………………………………………………………………………………….
NÁVRATKA
Jméno a příjmení:
Telefon:
Email:
Syn/dcera: jméno a příjmení
Třída
*/ Nehodící se škrtněte

Mám zájem pracovat ve spolku jen jako člen bez funkce,
abych se mohl seznámit s prací.
Mám zájem pracovat ve spolku. Již z dřívější doby mám
s touto prací zkušenosti, proto přijmu i funkci

Nemám zájem pracovat ve spolku.

✄ …………………………………………….………………………….…….………………
zde odstřihněte

Návratka

Rodiče žáka ………………………………………..………………třída…………………….

přispěli ve školním roce 2021/22

spolku SRPŠ částkou ……………………..……Kč.

Podpis rodičů: ………………………………

