
ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ SRPD při Masarykově základní škole D. Roveň                     

 příspěvek pro prvňáčky do výše max. 150 Kč na žáka 
 příspěvek pro prvňáčky na pracovní učebnice (Čj, M, Prv) cca 260 Kč na žáka 
 příspěvek na lyžařský výcvik pro žáky 7. ročníku ve výši 300 Kč na žáka 
 příspěvek Žákovskému parlamentu na drobné odměny do výše 1 500 Kč 
 příspěvek pro modelářský kroužek do výše 500 Kč 
 recitační soutěž Roveňský hrníček do výše 500 Kč – odměny pro vítěze 
 dětský karneval na malé škole do výše 1000 Kč – ceny do tomboly 
 materiál na výrobky k zápisu do I. třídy do výše 500 Kč 
 Memoriál J. Brože max. 1 500 Kč – odměny pro vítěze 
 knižní poukázky jako odměny pro žáky s mimořádnými úspěchy od 200 Kč do 500 Kč 
 úříspěvek na SCIO testy – jedna polovina z dané částky (cca 3000 Kč), druhou polovinu hradí 

škola 
 společenský večer pro žáky 9. ročníku – 80 Kč na žáka – žáci s tř. učitelem sami rozhodnou, na 

co celkovou částku využijí 
 společenský večer pro žáky 9. ročníku 2000 Kč – dar do tomboly 
 jednodenní prožitkový seminář Společnou cestou pro žáky 6. a 7. ročníku, který se koná jednou 

za 2 roky – 3 000 Kč  
 třídní učitel může čerpat 30 Kč na každého žáka své třídy příležitostně na drobné odměny či 

dárečky (Mikuláš, Vánoce, MDD …) 
 doprava žáků 3. a 4. ročníku na plaveckou výuku do Pardubic - 100 Kč na žáka 
 doprava žáků 4. a 5. ročníku na dopravní hřiště v Pardubicích – v plné výši 
 další čerpání dle požadavků školy a po odsouhlasení výborem SRPD 

 

Všichni třídní učitelé vedou řádně evidenci o rodičích, kteří zaplatili či nezaplatili členský příspěvek, a 
podle toho jejich děti mohou - nemohou čerpat výhody, které spolek nabízí.  

Pokud rodič nezaplatí členský příspěvek, žák nemůže čerpat výhody plynoucí ze SRPD a musí 
konkrétní finanční částky uhradit sám v plné výši!     

 

 

 

V Dolní Rovni dne 30.11.2022                                       za SRPD předseda Ing. Radek Tomášek     


