Nadační fond Střední uměleckoprůmyslové školy Uherské Hradiště
Vážení přátelé Střední uměleckoprůmyslové školy,
obracím se na Vás především jako na rodiče žáků s výzvou k navázání kontaktu a spolupráci
s nově vzniklým Nadačním fondem Střední uměleckoprůmyslové školy Uherské Hradiště a
současně také s žádostí o finanční příspěvek do tohoto fondu.
Bohužel také letos musíme konstatovat, že státní dotace, které škola dostává, stačí
sotva na pokrytí základních provozních potřeb. To je velkým problémem u školy s tak výrazně
specifickým zaměřením, jako je ta naše. V době, kdy škola chce a musí být moderním
vzdělávacím ústavem s odpovídajícím vybavením a strojním zařízením, není finančních
prostředků nikdy dost. Ředitelství školy přitom potřebuje pro potřeby studentů pořizovat i
mnohé věci, na které přidělované dotace nestačí.
Nadační fond se zřizuje za účelem krytí nákladů spojených se studiem a výukou ve
Střední uměleckoprůmyslové škole Uherské Hradiště.
Jedná se zejména:
- o finanční a materiálové zabezpečení výuky v odborných i teoretických předmětech
- podporu tvůrčích aktivit studentů školy, jejich výstavní činnosti (plakáty, katalog,
propagace…)
- částečné až úplné pokrytí nákladů spojených s účastí studentů ve výtvarných a jiných
soutěžích, na plenérech, soustředěních, tvůrčích dílnách, studijních a výměnných
studijních pobytech jednotlivých studentů nebo skupin studentů,
- oceňování vynikajících studentů či vynikajících výtvarných počinů studentů (prospěch
s vyznamenáním, vynikající klauzura nebo maturitní práce, vzorná reprezentace školy,
umístění v soutěžích…)
- nákup nadstandardních učebních pomůcek, licencí (aktuálně například Adobe CC).
Roční příspěvek do nadačního fondu je stanoven na 1000 Kč za žáka na jeden školní
rok (tzn. 100 Kč na jeden měsíc školního roku). Výše příspěvku může být podle Vašich
možností i vyšší a věřte, že všechny prostředky půjdou přímo k žákům. Podrobnější
informace o nadačním fondu a složení správní rady jsou dostupné na stránkách školy v sekci
Dokumenty.
Příspěvky je možno uhradit bezhotovostní platbou na účet Nadačního fondu SUPŠ
Uherské Hradiště. Číslo účtu: 1214905002/2700; VS – katalogové číslo viz elektronická
žákovská ve webové aplikaci Bakaláři – osobní údaje – pořadové číslo v matrice; SS – ročník
žáka a do zprávy pro příjemce napište jméno žáka. Pro přehlednější evidenci příspěvků a
vypracování potvrzení o přijatém daru je důležitá návratka, kterou odevzdejte do kanceláře
školy k paní Presové, nebo do schránky u kanceláře školy.
Příspěvek je možné uhradit jednorázově ve výši 1000 Kč, nebo ve dvou platbách
po 500 Kč. Splatnost první platby je stanovena do 15. 10. 2019 a splatnost druhé platby do
28. 2. 2020. Pokud celý příspěvek proběhne do konce kalendářního roku 2019, bude ho
možno odečíst v ročním zúčtování daní.

Nadační fond SUPŠ Uherské Hradiště uvítá také další přímou spolupráci s rodiči a
jejich zaměstnavateli a firmami, jako případnými sponzory, kteří mohou poskytnuté finanční
příspěvky odepisovat ze zdaňovacího zisku.
V případě jakýkoliv dotazů se obracejte na paní Presovou tel. 572 551 500.

Děkuji Vám za vstřícný přístup a těším se na spolupráci

Uherské Hradiště 28. 8. 2019

Mgr. Ivo Savara
ředitel školy

