Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ
ulice KARLA IV. č. 13

530 02 Pardubice

INFORMACE SRPŠ PRO 1. ROČNÍKY – 2018/2019

Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že SRPŠ disponuje učebnicemi a učebními texty, na schůzce důvěrníků jsme projednali
naše možnosti a dospěli jsme k následujícímu řešení:
 Sdružení půjčuje učebnice za určitý poplatek žákům.
 Při započetí studia je vybírána vratná záloha na vypůjčené učebnice v částce 1500 Kč.
 Při ukončení studia maturitní zkouškou nebo předčasně, a po vrácení všech zapůjčených učebnic bude
vybraná záloha vrácena. Za ztrátu učebnice žák obstará náhradu. V případě, že učebnici již nelze
koupit, bude mu z vratné zálohy stržena příslušná částka.
 Na začátku každého školního roku je dále vybíráno půjčovné od všech žáků ve výši 200 Kč na všechny
učebnice potřebné pro žáka bez ohledu na třídu a ročník, a to na úhradu nákladů spojených se
skladováním a půjčováním učebnic. Půjčovné se nevrací.
 V každém školním roce je vybírán členský příspěvek SRPŠ od všech žáků ve výši 300 Kč. Při předčasném
ukončení studia od měsíce října do konce školního roku se částka nevrací.
 Předpokládaný termín půjčování učebnic, vybírání půjčovného, placení zálohy a členského příspěvku
SRPŠ – první týden měsíce září třídními učiteli.
 Předpokládaný termín vracení učebnic – závěr měsíce června. Zálohu vyplácí třídní učitel po ukončení
studia žáka.
V souladu s § 27 odst. (5) zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním vyšším
odborným vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitel školy zřizuje fond učebnic a učebních textů,
které jsou bezplatně zapůjčovány žákům se sociálním znevýhodněním a žákům v hmotné nouzi, a to podle
zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
Za třídní důvěrníky a výbor SRPŠ

Petra Krčálová
předsedkyně SRPŠ

 466 614 788(89)
fax 466 614 763

BANKOVNÍ SPOJENÍ
41435561/0100
KB Pardubice

IČO
02013762

e-mail
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Vážení rodiče,
vzhledem k potřebě vytvořit vlastní databázi žáků školy, která je pro naši další činnost nezbytná, obracíme se
na Vás s prosbou o poskytnutí níže uvedených údajů (prosíme, vyplňte hůlkovým písmem).
Ústřižek odevzdejte nebo odešlete poštou na adresu školy nejpozději 14 dnů po převzetí této informace.
S pozdravem

Petra Krčálová, předsedkyně SRPŠ

ŽÁK:

JMÉNO: ..............................................................................................
PŘÍJMENÍ: ..........................................................................................
DATUM NAROZENÍ: ..........................................................................

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE: JMÉNO: ..............................................................................................
PŘÍJMENÍ: ..........................................................................................
ADRESA BYDLIŠTĚ: .............................................................................
Souhlasím, aby uvedené údaje mohly být využity pro
 evidenci placení příspěvků SRPŠ,
 evidenci placení záloh a ročního půjčovného na učebnice z fondu SRPŠ,
 korespondenci se zákonným zástupcem žáka (s rodiči žáka).

Datum: ..................................

Podpis poskytovatele údajů: ...............................................

