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Vážení rodiče,  

 

ve školním roce 2020/2021 přispěli rodiče do spolku částkou 77.600 Kč. V tabulce naleznete částku 

v rozdělení dle jednotlivých tříd.  

 

 

Vybrané částky         

Třída Celkem  Čerpání v průběhu roku 2020/21    

1.A 4800         

1.B 6000  P 43  Spotřebiče do školní kuchyňky 26.666,-  

1.C 7000  Fa č. 31  Home a Office - Tonery 31.775,-  

2.A 5100  Fa č. 64  Databox - licence 4.626,-  

2.B 5100         P 95  Ročenky pro 5.třídy     14.040,-  

2.C 5400      

3.A 3400      

3.B 4200        

3.C 2700        

4.A 1700         

4.B 4900         

4.C 2700         

5.A 5400         

5.B 6900         

5.C 3000         

6.A 4500         

6.B 4800         

   77.600,-         

 

 

 

 



 

Činnost spolku 

 

KlubKo představuje sdružení rodičů a přátel školy, které působí při ZŠ Praha-Kolovraty. Primárním 

posláním spolku je podpora ZŠ Praha-Kolovraty. Spolek díky finančním příspěvkům rodičů 

dlouhodobě podporuje ZŠ.  

 

Spolek má vlastní stanovy, kterými se řídí. Členem se může stát každý rodič, který se seznámí se 

stanovami a bude souhlasit s cíli spolku. Valná hromada spolku se bude konat ve 2. polovině 

listopadu, termín bude upřesněn na nástěnkách školy. 

 

Očekáváme od každé třídy jednoho zástupce (členů může být více), který se stane členem spolku a 

bude informovat rodiče o hospodaření a spolupráci spolku se školou. Volba zástupce proběhne na 

prvních třídních schůzkách ve třídách. V případě nejasností ohledně fungování spolku, se můžete 

obrátit na ředitelku školy Mgr. Vladimíru Reinerovou. 

  

Za spolek zpracovala Vladana Štefková, předsedkyně spolku 

 

V Praze 31.8.2021 

________________________________________________________________________________ 

 

Vážení rodiče, 

 

dovolte, abych Vám velice poděkovala za příspěvky, které škole prostřednictvím spolku KlubKo 

každoročně poskytujete. Díky Vám se nám daří nakupovat nové pomůcky a materiál pro výuku i ceny 

do školních soutěží. Velice si Vaší podpory vážíme. 

 

Pro školní rok 2021/22 bychom chtěli z Vašich příspěvků pořídit následující: 

 

1. Renovace a dovybavení herních a sportovních prvků na pozemcích školy 

2. Ceny do soutěží a ročenky pro 5. ročníky 

3. Další PC pro výuku 

5. Vzdělávací hry 

 

 

Za příspěvky předem děkujeme a těšíme se na další spolupráci. 

 

V Praze dne 31.8.2021 

 

Mgr. Vladimíra Reinerová 

ředitelka školy 

 


