
Vážení rodiče žáků Fakultní základní školy Mezi Školami, 

Jak jsem Vás již informovala v minulém školním roce, zapsaný spolek Přátelé FZŠ úzce 

spolupracuje od školního roku 2019/2020 a FZŠ mezi Školami na základě uzavřené smlouvy 

o spolupráci. Účelem spolku je podpora činnosti Fakultní základní školy PedF UK, Praha 13, 

Mezi Školami 2322, zejména formou podpory konkrétních programů, akcí školy a realizací 

vlastních projektů, které podporují a obohacují aktivity aktivy školy a jejich žák, a to zejména 

k ochraně zájmů žáků ve vztahu ke škole, a rovněž přispívat k popularizace výsledků práce 

této školy na veřejnosti. 

 Hlavní činnosti spolku je organizování kulturních, sportovních a společenských akcí pro 

děti a pro rodiče, finanční podpora aktivit školy (soutěže, škola v přírodě, výlety, apod.), 

spolupráce se školou při zajišťování školních akcí, výukových programů, pomoc při pořízení 

netradičních učebních pomůcek a herních prvků. 

 Touto cestou mi dovolte poděkovat všem rodičům za doposud zaslané příspěvky 

spolku. Ve školním roce 2019/2020 z Vašich příspěvků bylo FZŠ 30% vráceno do tříd, kde 

bylo využití finančních prostředků na zvážení třídního učitele dle potřeb dané třídy a Vás rodičů 

dané třídy. Další prostředky byly vynaloženy na nákup zvláštních učebních pomůcek, stužky 

pro prvňáčky, i když se přivítání prvňáčků muselo odložit až na 14.9.2020, informační vitríny 

pro žáky a další. 

 Do školního roku 2019/2020 bohužel však zasáhl nouzový stav v souvislosti 

s onemocněním COVID-19 a velká část školního roku 2020/2021 nebyla na tom o nic lépe. 

 Všechny naplánované aktivity spolkem ve spolupráci se školou musely být zrušeny a 

pro školní rok 2020/2021 nebylo nic plánováno předem s tím, že vše bude řešeno v souvislosti 

s uvolňováním nařízených a doporučovaných opatřen vládou ČR. 

 Z tohoto důvodu spolek nežádal Vás rodiče o příspěvek ve výši Kč 250,- na školní rok 

2020/2021 vzhledem k výše uvedenému, ale přesto jsme dokázali realizovat některé aktivity, 

které byly možno ke všem opatřením jako například: nákup šerp pro prvňáčky, odměny a 

poháry na sportovní hry, které se uskutečnily v červnu 2021, odměny za on-line velikonoční 

soutěž, zakoupení dvou vitrín do školy a zakoupení licence na projekt „Přijímačky v lavici“ pro 

deváté třídy. Tento projekt měl velkou podporu a úspěšnost. 

 Vážení rodiče, velice Vám děkuji za zapsaný spolek Přátelé FZŠ Mezi Školami za Vaši 

podporu a věřím, že se situace bude vyvíjet dobře a bude možno uskutečnit aktivity plánované 

spolkem a setkat se s Vámi, a proto zdvořile žádám za spolek o opětovné zaslání příspěvku 

ve výši Kč 250,- za žáka na účet spolku č.ú.: 1944668002/5500, jako zprávu příjemci uveďte 

jméno dítěte a třídu pro školní rok 2021/2022. Jsou předem vítány Vaše nápady, jak dětem 

zpříjemnit a ulehčit školní docházku. Předem za spolek děkujeme za Vaše příspěvky. 

 Přeji Vám, Vašim dětem a Vašim blízkým pevné zdraví, klid a pohodu v této nelehké 

době. 

S úctou 

        Mgr. Yveta Kvapilová, v.r. 

        Předsedkyně školské rady 

        A za ZS Přátelé FZŠ Mezi Školami 

V Praze dne 16.9.2021 


