Výroční zpráva - školní rok 2015/2016
Ve školním roce 2015/2016 SRPŠ otevřelo pro děti mnoho zájmových kroužků.
Jednalo se o: Orientální tanec, Balet a moderní tanec, Jóga pro děti, Vařeníčko, Taneční
kroužek – street dance, Lezení na umělé stěně pro děti a pro rodiče s dětmi, Basketbal. Nově
se otevřel kroužek Gymnastiky pod vedením paní učitelky Radky Jelínkové. Kroužky
navštěvovalo přibližně 120 dětí.
V lednu 2016 SRPŠ pořádalo jako každoročně ples v prostorách sokolovny ve Velkých
Opatovicích. Na plese vystoupily děti z tanečních kroužků. Ženy z pedagogického sboru se
profesionálně ujaly obsluhy a svým tanečním vystoupením nás přijela navštívit taneční
skupina Alegria z Moravské Třebové s ukázkou flamenca. Plesu se zúčastnilo kolem 130
návštěvníků a výtěžek z plesu přispěl do rozpočtu SRPŠ.
V tomto školní roce byla opět vyhlášena sběrová soutěž ve spolupráci s panem
Leošem Zemánkem. Děti se do této soutěže aktivně zapojily a svou snahou přispěly do
rozpočtu našeho sdružení částkou 11 849 Kč. Výherci jednotlivých soutěží byli odměněni
hodnotnými cenami.
Dne 4.6.2016 uspořádalo SRPŠ Den dětí ve spolupráci s RC Motýlek, SDH Velké
Opatovice, DS TeaTrum, ZŠ Velké Opatovice a za podpory Města Velké Opatovice, který se
konal v prostorách zámeckého parku a stálého kina ve Velkých Opatovicích. Byl to den plný
zábavy, her, odměn, divadelních představení a dobré nálady, kterého se zúčastnilo přibližně
500 návštěvníků.
Pro školní rok 2015/2016 byl schválen roční příspěvek ve výši 200 Kč. Tyto vybrané
příspěvky byly dle schváleného rozpočtu použity jako příspěvky pro děti na jejich školní i
mimoškolní aktivity. To jsou např. příspěvky na dopravné pro žáky, kteří reprezentují naši
školu při různých soutěžích, příspěvek na lyžařský výcvik, příspěvky na nákup odměn pro
soutěžící děti při pořádání soutěží naší školou, dárky dětem při pořádání MDD, příspěvek na
program Předškoláček, příspěvek na školní družinu a školní klub, příspěvek na pořádání
Olympiády prvních tříd, odměny pro pořádaný Florbalcup, odměny pro pořádaný Fotbalový
turnaj aj.
Chci tímto poděkovat všem aktivním členům a rodičům, kteří přispívají svou prací a
energií k chodu našeho sdružení a také všem rodičům dětí, které navštěvují naši základní
školu, že naše sdružení podporují. My se naopak snažíme dětem v naší škole jejich pobyt
podpořit, oživit a zpříjemnit.
Za SRPŠ Jana Lukešová

