
Spolek přátel Základní školy Olomouc, Stupkova 16 
V Olomouci 1.9.2021 

Vážení rodiče, 

na naší škole aktivně pracuje Spolek přátel Základní školy Olomouc, Stupkova 16 (dále jen Spolek), jehož hlavním 
účelem je zejména spolupráce rodičů a dalších osob s vedením školy a učitelským sborem při výchově a vzdělávání 
žáků, ochrana práv, potřeb a oprávněných zájmů žáků školy, pomoc škole při vytváření optimálních podmínek pro 
školní vzdělávání i mimoškolní zájmové aktivity žáků, včetně materiální a finanční pomoci. Činnost Spolku řídí výbor 
složený ze zástupců rodičů a školy. Spolek disponuje rozpočtem, který bývá využit především na tyto činnosti: 

 Doprava na školní akce, výlety, koncerty, exkurze, vstupné 
 Příspěvky na školu v přírodě, lyžařské a cyklistické kurzy, vybavení učeben 
 Motivaci pro děti, drobné dárky a odměny za různé vědomostní, výtvarné či sportovní soutěže 

Aby bylo možné podpořit i Vaše dítě, dovoluje si Vás Spolek požádat o příspěvek na tento školní rok ve výši 200,-Kč, 
případně i více (pro potřeby FÚ lze vstavit potvrzení o daru). O způsobu využití Vašich příspěvků budete informováni 
na facebookové stránce Spolek přátel ZŠ Stupkova. 

Částku, prosím, uhraďte bezhotovostně nejpozději do 31.10.2021 na účet Spolku 

č.ú.: 166166019/5500 

do zprávy pro příjemce uveďte jméno + příjmení dítěte a třídu, kterou navštěvuje. 

Výbor Spolku předem děkuje za poskytnutý finanční příspěvek a těší se na spolupráci s Vámi. 

Za Spolek přátel Základní školy Olomouc, Stupkova 16                                               Za Základní školu Olomouc, Stupkova 16,p.o.            

Mgr. Jana Masaryková                                                                                          Mgr. Pavel Hofírek                                                                           
předsedkyně spolku                                                                                               ředitel školy                                                                                            
spolekpratelstupkova@seznam.cz                                                                      reditel@zs-stupkova.cz 

…………………………………………………………………..zde odstřihnout…………………………………………………………………………………..…… 

                          Návratka                                                                                                          prosím, zaškrtněte 

Spolek přátel Základní školy Olomouc, Stupkova 16                               �     přispěji                                                                           
se sídlem Stupkova 953/16, 779 00  Olomouc                                         �     nepřispěji                                                                       
IČ 45237352                                                                                                     

Příspěvek na školní rok 2021/2022 na činnost Spolku je 200,- Kč za 1 dítě. 

Jméno, příjmení a třída žáka/žákyně: 

……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………. 

Jméno, příjmení a adresa zákonného zástupce: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon a e-mail zákonného zástupce: 

……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 

 

Datum a podpis zákonného zástupce: …………………………………………………………..……………………………………………………………. 
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