Jak můžete Sedmikrásku podpořit
Vážení rodiče, přátelé školy,
jak již bylo avizováno, rádi bychom vás oslovi s nabídkou, jak můžete Sedmikrásku podpořit a celkově
se dle svých možností a chuti více zapojit do života školy. Připomínáme, že tato možnost vznikla na
základě podnětů rodičů a je dobrovolná.
Jednou z možností, jak přispět k dalšímu rozvoji Sedmikrásky, je pomoci škole sponzorským darem.
Jde o sponzoring v jakékoli formě a rozsahu, zajímavá je jak nabídka služeb, tak praktická materiální
pomoc či finanční dar.
Finanční dar
Máte-li vy sami možnost školu podpořit, popřípadě pracujete-li ve firmě, pro kterou by tento druh
pomoci mohl být zajímavý, oceníme, zprostředkujete-li osobní setkání. Finanční příspěvky je možné
darovat oproti darovací smlouvě, rádi se s Vámi setkáme na půdě školy prostřednictvím schůzky
s panem ředitelem.
Vzhledem k tomu, že jsme školským zařízením, tak se na veškeré dary vztahuje ustanovení zákona o
dani z příjmu (zákon č. 586/1992 Sb.) o odečtení daru ze základu daně dárce. Odpočet se týká jak
osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) stejně jako soukromých osob.
V letošním školním roce je pro nás prioritou:
-

rekonstrukce kabinetů v přízemí a I. patře školy – 2x 160 000 Kč
zajištění interaktivní výuky na škole – řešíme právě nyní, 2 interaktivní tabule = 2x 125 000 Kč
zatemnění tříd pro interaktivní výuku 2x 35 000 Kč
zajištění bezpečného vstupu do školy, rozpočet akce 31 000 + 21 000 Kč
obnova mobilní učebny, jednáme o korporátním grantu, náklady cca 400 000 Kč
dovybavení všech tříd pro 18 žáků, cca 40 000 Kč
náhrada školních tabulí 5x 20 000 Kč

Materiální dary a další oblasti podpory:
-

podpora v pořízení výtvarného materiálu (barvy, papíry, plátna, keramická hlína, sklo),
náklady cca 35 000 Kč
obnova, doplnění venkovních prvků pro aktivity školní družiny (hamaky, míče …) cca 25 000
Kč
vymalování společných prostor školy, cca 35 000 Kč
spotřební materiál pro výuku a provoz školy (tonery, kancelářské papíry …), tonery 50 000 Kč,
kancelářské potřeby cca 35 000 Kč

Jiná forma spolupráce
Pokud máte chuť nabídnout Sedmikrásce svůj čas, dovednosti, znalosti či odbornou pomoc,
neváhejte nás prosím oslovit a domluvíme se na konkrétní spolupráci. Může jít o přednášku při
výuce, praktickou pomoc při údržbě školy či například možnost exkurze na zajímavá místa.

-

aktuálně bychom uvítali pomoc v těchto oblastech: právnické služby, údržba školy,
organizační pomoc při školních akcích
návštěvy zajímavých pracovišť,
pro angažované rodiče je zde možnost realizace:
o zdravé svačinky s příběhem (cizokrajné, domácí,…),
o cannis terapie, hipoterapie v mikroformě,
o outdorové a zážitkové akce pro žáky i pedagogy,
o pomoc při přípravě slavností, projektových dnů atd.

Výčet samozřejmě není konečný a v průběhu roku se může měnit. Aktuální informace o možnostech
podpory budou k dispozici u ředitele školy, případně na webových stránkách školy.
Cílem výzvy není jen získat ať už věcné či finanční dary, ale také nabídnout možnost spolupodílet se
na chodu a životě školy. Chceme, aby Sedmikráska nadále nabízela podnětné a příjemné prostředí,
ve kterém se naše děti budou cítit dobře.

Pokud Vás nabídka spolupráce na chodu Sedmikrásky zaujala, obraťte se, prosím, na třídního
učitele, či přímo na ředitele školy Mgr. Pavla Sumce (571 117 317, pavel.sumec@sedmikraska.cz)
Pokud máte chuť zapojit se do organizování různých akcí (zahradní piknik, školní ples, školní
trhy apod.), tvořivých činností, případně byste rádi sdíleli své zkušenosti týkající se například života a
výchovy dětí se specifickými potřebami, kontaktujte předsedkyni školské rady Martinu Kovářovou
(skolska.rada@sedmikraska.cz). Pokusíme se vás vzájemně propojit.

Vážíme si Vašeho zájmu a těšíme se na spolupráci!

Za školskou radu,

………………………………………………..

