SPOLEK PŘÁTEL A ABSOLVENTŮ
MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY V POLIČCE

Ve školním roce 1991 – 1992 vznikl na naší škole Spolek přátel a absolventů Masarykovy
ZŠ v Poličce, který navázal na práci dřívějšího SRPŠ.
Spolek přátel byl registrován na MV ČR dne 19. prosince 1991. Následně byl zvolen výbor
Spolku, ve kterém jsou zástupci rodičů, učitelů i vedení školy.
Výbor Spolku je vlastně prostředník mezi rodiči a vedením školy, které rodičovskou veřejnost
informuje o výsledcích výchovně vzdělávací práce, o koncepci školy, případně dalších
závažných okolnostech ovlivňujících chod školy.
Tyto záležitosti projednává výbor Spolku na pravidelných schůzkách, konaných obvykle 2×
ročně.
Dne 1. června 2015 proběhla důležitá schůzka, na kterou byli pozváni rodiče – zástupci
jednotlivých tříd. Na této schůzce byly schváleny nové stanovy Spolku a byl zvolen nový
výbor, který od tohoto data pracuje ve složení:
Gabriela Hradecká – předseda, Mgr. Alena Dvořáková – hospodář, paní Netolická – člen
výboru. Dále byl zvolen předseda kontrolní komise, pan Kastner a členové, paní Juránková
a paní Mužíková.
Spolek přátel je financován výhradně z dobrovolných finančních darů rodičů, ze kterých škola
platí především takové položky, které nelze hradit z prostředků od zřizovatele, či krajského
úřadu. Jsou to např. příspěvky na dopravu žáků na sportovní utkání, či jiné soutěže, na
divadelní představení, krajské olympiády, popř. celostátní soutěže, na lyžařský výcvik ap.
Dále z těchto peněz hradíme žákům nejrůznější odměny (knihy nejlepším žákům na konci
školního roku, ceny vítězům různých soutěží, financování Dne dětí, ap.)
Ve školním roce 2014-2015 jsme tímto způsobem získali celkem 64.575 Kč (v průměru cca
100 Kč na žáka). Za tuto přízeň našim rodičům velice děkujeme.
Samostatnou kapitolou práce Spolku jsou zájmové kroužky, které na naší škole pracují
prakticky od vzniku Spolku přátel. V letošním školním roce se žáci mohli přihlásit na kroužek
Anglického jazyka, pohybových her, hry na flétnu a logopedie.
Výuka v kroužcích (mzdy, daně a pomůcky) je hrazena z poplatku, který činí 250 Kč/pololetí.
V letošním školním roce bylo vybráno a obratem vydáno celkem 146.500 Kč.
Do práce v kroužcích se každoročně zapojuje řádově 250 žáků, především z I. stupně školy.
Oblíbená je především výuka angličtiny, protože zde se hravou formou s tímto jazykem
seznamují žáci již od 1. třídy, kdežto povinná výuka Aj začíná až ve třídě třetí. Také kroužky
pohybových her jsou hojně navštěvovány.

