
SRPŠ při ZŠ Sezemice (okres Pardubice) ve šk. roce 2022/2023 

 

Vážení rodiče našich letošních „prvňáčků“,  

 

rádi bychom Vám představili Sdružení rodičů a přátel školy (SRPŠ, z. s.), 

které pracuje při Základní škole Sezemice.  

 

Členství ve sdružení je dobrovolné. Každá třída má svého třídního důvěrníka, kterého si 

sami zvolíte. Věříme, že ani Vaše třída nebude po dnešních schůzkách výjimkou a v našich 

řadách budeme moci přivítat nové třídní důvěrníky. Třídní důvěrník za Vaši třídu se zájmem 

vyslechne Vaše podněty, nápady nebo starosti, které Vás mohou potkat na naší škole. 

Následně na našich pravidelných schůzích vše projednáme.  

 

SRPŠ má na webových stránkách ZŠ Sezemice svůj odkaz, kde informujeme o průběhu 

našich jednání. Je zde k dispozici také přehled poskytnutých příspěvků na různé školní akce 

v daném školním roce a je možno nahlédnout i do celkového vyúčtování.  

V letošním roce bude SRPŠ hledat další možnosti, jak přispět na aktivity pořádané ZŠ 

Sezemice, proto se důvěrou obraťte na své zástupce s náměty na účelné použití finančních 

prostředků z fondu SRPŠ, např. na zlepšení okolí školy, nákup pomůcek k výuce, kulturní a 

vzdělávací program, exkurze apod. 

 

S předstihem Vás zveme na již tradiční ples SRPŠ, který se bude konat v lednu 2023 

v sále Sezemického domu. Členové SRPŠ se podílejí na organizačním zajištění plesu, 

na přípravě příjemné plesové atmosféry v sále Sezemického domu a na přípravě bohaté a 

lákavé tomboly. Škola nám již tradičně pomáhá např. s výzdobou tanečního sálu Sezemického 

domu. Pro letošní rok již máme přislíbenu spolupráci s taneční skupinou Přešlap ze Sezemic. 

Celý výtěžek plesu půjde na podporu sportovních a dalších aktivit žáků školy pořádaných 

nebo podporovaných ZŠ Sezemice ve spolupráci se SRPŠ.  

A věřte, že bez této naší společné aktivní podpory bychom nemohli všem dětem přispět 

na jejich školní aktivity. 

 

Závěrem bychom Vás chtěli požádat o příspěvek SRPŠ na rok 2022/2023 ve výši 150,- Kč 

na žáka. Příspěvek se bude vybírat do 31. října 2022 prostřednictvím ŠOP (Školní online 

pokladna). 

 

Přejeme Vám i Vašim dětem krásný a úspěšný školní rok . 

 

 

Za SRPŠ při ZŠ Sezemice 

 

 

 

 

Tereza Srazilová (srazilova@centrum.cz)       a         Alena Komersová  (alena.komersova@upce.cz) 

       předseda SRPŠ, z. s.                                                      místopředseda SRPŠ, z. s. 
 

V Sezemicích dne 1. 9. 2022      
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