Poděkování za dary škole
Vážení dárci, vážení rodiče, milé žákyně a žáci
předkládám využití darů za účetní rok 2012, tedy za školní rok 2011/12 a část školního roku
2012/13. Studenti a rodiče věnovali škole 90.334 Kč. Děkujeme za Vaši spolupráci, neboť
díky této praxi můžeme pro studenty realizovat mimoškolní akce a výjezdy určené
k prevenci rizikového chování a posílení zdravého rozvoje mladých lidí.
K získání dalších toků peněz využíváme projektů, kde je škola povinna zajistit povinnou
spoluúčast. Díky poskytnutým darům můžeme žádat o další finanční částky, které následně
využijeme k obnovení a modernizaci materiálního vybavení, zejména audiovizuální
technikou a počítači. Významnou složkou vzdělávání je kvalitní personální zajištění provozu
školy. Prostřednictvím projektů mají naši zaměstnanci možnost absolvovat celoživotní
vzdělávání.
Významným využitím peněz získaných dary je pokrytí nákladů, pro které není určená
provozní tj. státní dotace. Jedná se o některé pomůcky a zejména materiál při výuce
odborných předmětů. V roce 2012 jsme použili část peněz z darů k pokrytí nákladů
spojených s přivezením relikvií Jana Pavla II. z Polska.
V nadcházejícím období plánujeme výměnný pobyt s družební školou ve Swaffham /Velká
Británie/, vybráni budou žáci s předpoklady pro dobrou reprezentaci školy a s jazykovými
předpoklady pro pobyt v zahraničí.
Vážení rodiče a ostatní dárci, přijměte upřímný dík za spolupráci, velmi si vážíme jakékoliv
podpory.
Opět připomínám, možnost získat potvrzení pro finanční úřad o darech poskytnutých
škole. Pro účetní rok 2012 můžete uplatnit také platby účasti na školních akcích Vašich
dětí. Jedná se zejména o výjezdy a položky vyšší 200 Kč. Nejedná se o kulturní programy
nebo vstupy na sportovní akce.
Prosíme, aby Vaše děti s časovým předstihem požádali písemně /nezletilé s podpisem
zákonného zástupce/ o potvrzení zaplacené výše finanční položky. Žádost s uvedením
uplatňované částky již dříve uhrazené škole, odevzdá žák / kyně třídní učitelce ke kontrole.
Následně bude žádost předána hospodářkám školy a ve spolupráci s účetní firmou bude
vydáno potvrzení na uplatněnou částku – dar škole.
Všem dárcům, kteří přispěli, ještě jednou děkujeme.
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