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Základní údaje o společnosti

Obecně prospěšná společnost Dobrodiní byla založena 13. listopadu 2003 za účelem
realizace programů v rámci ekologie, zdravotnictví, sociální péče, kultury a sportu a jiných
programů pořádaných v rámci obecně prospěšných činnosti.
Společnost byla zřízena jako nezisková organizace, za účelem získávání peněžních
prostředků od soukromých firem, ze státního rozpočtu a celonárodních projektů pro
realizaci programů v rámci ekologie, zdravotnictví, sociální péče, kultury a sportu a jiných
aktivit, pořádaných v rámci obecně prospěšné společnosti.
Mezi priority patřila pomoc při realizaci projektu „Škola bez bariér“, který zahrnoval
integraci postižených žáků, vytvoření přijatelných podmínek k jejich výuce a
mimoškolnímu vyžití. V rámci tohoto projektu byl na Základní škole U Lesa 713 v KarvinéRáji vytvořen bezbariérový vstup do všech částí školy. Pro tělesně postižené žáky byl
postaven výtah a plošina.
Obecně prospěšná společnost Dobrodiní se každoročně podílí na řadě akcí a projektů
v oblastech ekologických, kulturních i humanitárních.
Společnost spolupracuje s vedením školy, se kterým konzultuje finanční potřeby školy
v souvislosti s naplánovanými aktivitami. Vede dialog se Školskou radou a Žákovským
parlamentem, snaží se do rozvahy o vlastních aktivitách implementovat i názory a
požadavky žáků a jejich rodičů.
Společnost Dobrodiní o. p. s. vznikla dnem zápisu do rejstříku obecně prospěšných
společností vedeného Krajským soudem v Ostravě, tj. 13. 11. 2003, oddíl O, vložka č. 127.
Zakládajícími členy této společnosti jsou:
 Marie Bláhová
 Jana Bohunská
 Jaroslav Krótki
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Orgány společnosti od 22. 11. 2012

ŘEDITELKA:

Mgr. Alena Cieślová

SPRÁVNÍ RADA
Předseda
1. Místopředseda
2. Místopředseda

Mgr. Michaela Młynarczyková
Mgr. Petra Olbřimková
Bc. Lucie Jiravová

Členové

Bc. Martina Bystroňová
Radka Štoudková
Mgr. Kateřina Pražmová
Mgr. Ilona Gráczová
Mgr. Eva Szwedová
Michaela Kučerová

DOZORČÍ RADA
Předseda
Členové
ÚČETNÍ
POKLADNÍ

Evgenie Hanusová
Mgr. Zdeňka Böhmová
Mgr. Václava Wojewodová
Anastázie Rohlová
Michaela Kučerová

V roce 2014 zasedala správní rada Dobrodiní o. p. s. celkem 4 x, dozorčí rada 1x.
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Zaměření obecně prospěšných aktivit

EKOLOGIE
 Tvorba zdravého a estetického životního prostředí v rámci školy
 Pomoc při údržbě hřiště a veřejné zeleně
 Realizace ekologických projektů
ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE
 Zkvalitnění péče o postižené děti
 Nákup rehabilitačních pomůcek a zdravotní techniky
 Péče o děti s alergickým onemocněním
 Pomoc při zajišťování zdravého životního způsobu a návyků dětí
KUTLURA A SPORT
 Propagace a podpora umělecké činnosti, kulturních, vzdělávacích, sportovních a
společenských aktivit
 Pořádání vánočních a velikonočních jarmarků
OSTATNÍ
 Spolupráce s ekologickými, zdravotnickými a sociálními organizacemi
 Organizování seminářů a akcí propagující o. p. s.
 Podpora výukových programů pro cizí jazyky, exkurzí, akcí v rámci přípravy na
budoucí povolání
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Hlavní akce obecně prospěšné společnosti

VÝDAJE
Vánoční hrátky ve škole
Vánoce ve škole začaly pečením cukroví již počátkem prosince, v posledním týdnu děti
měli besídky, zdobili svícny, rozdávali si dárečky. 18. prosince si žáci šestého a sedmého
ročníku uspořádali galerii, na které prodávali různé vánoční dekorace a také si společně
s rodiči a učiteli poseděli u různých sladkostí.
Na tuto akci nám VZP ČR poskytla sponzorský dar ve výši 4.990,-Kč. Z tohoto daru byl
nakoupen materiál na výrobu různých ozdob, na pečení, na pohoštění hostů galerie.
Pasování prvňáčků
Dne 26. listopadu proběhlo na Základní škole U Lesa již tradiční „Pasování prvňáčků“.
Pozvali jsme do školy nejen rodiče našich nejmenších, ale i jejich prarodiče, tety a strejdy,
kamarády, zkrátka všechny, kteří chtěli být u toho. Paní učitelky Gráczová a Lipková
přivedly děti z 1. A a 1. B, a už to mohlo vypuknout. Po slavnostním přivítání nám děti z
našeho divadelního souboru AMADIS předvedly své umění v krátkém příběhu o škole a
žácích, poté se rodiče seznámili s tím, jak to vypadá dnes v prvních třídách a to formou
krátkého filmu, který trochu poodhalil naši výuku. A potom už zazněly slavnostní fanfáry,
které ohlásily příchod našeho pana krále i s jeho královskou družinou. Jasně, že to byl
převlečený pan ředitel Vlachopulos, následovalo přečtení slavnostního slibu, ve kterém se
praví, že děti budou jednat stejně jako rytíři, čestně a spravedlivě, a vůbec budou pilní a
stateční. Pan ředitel také pronesl pár slov, a už se pasovalo. Každý rytíř a rytířka navíc
dostali něco na památku a byli následně i se svými gratulanty pozváni na velkou hostinu.
Dobrodiní nechala dětem udělat medaile, které jim byly slavnostně na akci předány. Také
se podílela na výrobě pasovacích listin.
Na chvíli prvňáčkem
Paní učitelky z prvního stupně si připravily pro budoucí prvňáčky projekt "Na chvíli
prvňáčkem". První setkání se uskutečnilo 11. 11. Setkání s budoucími žáčky probíhalo
vždy 1x měsíčně, vždy bylo jinak zaměřeno.
Vyřazení deváťáků
Dne 25. 6. se v kině Centrum konalo rozloučení s deváťáky ZŠ U Lesa, také proběhlo
slavnostní ocenění úspěšných žáků.
Vyřazení páťáků
17. 6. se žáci pátých ročníků loučili s prvním stupněm tancem, zpěvem, básněmi i
scénkami, které si připravili pro své rodiče a učitele.
Projekt EDISON
Ve dnech 24. 2. – 28. 2. 2014 proběhl na základní škole mezinárodní projekt
vysokoškolských studentů v rámci univerzit z celého světa. Zajímavými a netradičními
formami byly žákům představeny země, z nichž studenti pocházejí. Přijeli mladí lidé až z
daleké Brazílie, Indonésie, Číny, Turecka a z Bulharska. Děti i učitelé se velmi těšili na
neobvyklá setkání, která přispějí k multikulturnímu sbližování, poznávání a získávání
jazykových dovedností. Žáci se společně cvičili v angličtině a také v ruštině v rámci
běžného školního rozvrhu ve tříhodinových blocích. Poznali nejenom reálie jednotlivých
zemí, ale také nejvýznamnější historické a kulturní památky, architektonicky zajímavé
stavby. Seznámili se s nejoblíbenějšími pohádkovými bytostmi, podívali se, jak se mladí
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lidé baví ve volném čase a jak kupříkladu společně slaví narozeniny. Naučili se písničky,
společně si zahráli i divadlo. V odpoledních hodinách měli studenti ještě program s dětmi
ve školní družině. Rodiče dětí nabídli studentům ubytování v rodinách, takže mladí cizinci
poznali život v naší zemi také z ryze soukromé, rodinné, stránky.
13. 6. základní školu opět navštívili zahraniční studenti a povídali o svých zemích pokračování projektu EDISON z února.
Zoo Ostrava
12. 6. = Žáci základní školy navštívili ZOO Ostrava - poděkování za sponzorování medvěda
ušatého.
Den dětí
30. 5. jsme všichni společně slavili DEN DĚTÍ. Dopoledne se soutěžilo, hrálo několik
turnajů a také se hrál fotbal učitelé versus děti prvního stupně. Odpoledne jsme tančili s
klaunem Čikem, soutěžili, hráli na kole štěstí, opékali párky. Součástí Dne dětí byla také
ukázková vystoupení – taekwoon-do a judo. Proběhl fotbalový zápas mezi žáky a rodiči.
Den Země pod názvem „Slunce naše hvězda“
Letošní DEN ZEMĚ jsme měli ve znamení žluté a modré. První část proběhla 14. 4. a druhá
16. 4. Součástí bylo Mobilní planetárium. Žáci prvního stupně ve svých třídách pracovali
na projektech, vyplňovali pracovní listy, malovali, zpívali. Žáci druhého stupně a 5. třídy
byli rozděleni do skupin a procházeli různá stanoviště jako - Pozdrav Slunci, Sluneční
soustava, Slunce jako symbol, Sluneční mytologie, Hry se světlem a Slunce malíř. Na
stanovištích cvičili, řešili křížovky, rébusy, tvořili básně, hráli divadlo a bubnovali,
malovali či vytvářeli koláže. Na závěr proběhlo vyhodnocení dne.
Ozdravný pobyt v Jeseníkách – škola v přírodě
Ozdravný pobyt se konal v Priessnitzových lázních Jeseník ve dnech 2. - 14. 2. 2014.
Účastnilo se ho 50 žáků z 3. a 5. ročníků. Dobrodiní dětem přispělo částkou ve výši 2.400,na proplacení autobusů, který dětem odvezl věci do lázní Jeseník a 780,- na odměny pro
žáky, kteří se ŠvP zúčastnili.
Den otevřených dveří
21. 1. si budoucí prvňáčci si prohlédli za doprovodu rodičů školu.
Zápis do 1. tříd
Na akci byly zakoupeny bonbony, které byly budoucím prvňáčkům rozdány.
Sběr papíru
Za 1. místo ve sběru papíru odměna ve výši 800,-Kč, 2. místo 500,-Kč, 3. místo 300,-Kč, 4.
místo 150,-Kč a 5. místo 100,-Kč.
1. místo – 5. A, 2. místo – 3. B, 3. místo – 2. A, 4. místo – 4. B, 5. místo – 3. A.
Odměny za osobnost třídy
V každé třídě si žáci vybrali svou osobnost, která byla obdarována odměnou v ceně cca
200-Kč

Stránka 7 z 17

Hlídka mladých zdravotníků
Na odměny pro žáky, kteří pravidelně navštěvují zdravotnický kroužek a zúčastňují se
soutěže HMZ byla vyplacena částka 700,-Kč.
7. dubna 2014 na ZŠ U Lesa se setkalo 17 družstev I. a II. stupně základních škol z Karviné
a blízkého okolí, aby na kolbišti vědomostí a dovedností porovnali své schopnosti. Po
celoročním nácviku se setkali nejlepší z nejlepších. Soutěžní družstva zápolila na čtyřech
stanovištích, kde je čekali figuranti se zraněními od kontuze kotníku a po resuscitaci.
Nejlepší družstva postoupila do vyššího - okresního kola, které se uskuteční 5. května
2014 na zahradě OS ČČK Karviná. Jedná se o:
I. STUPEŇ:
1. místo ZŠ Pod Zvonek, Český Těšín
2. místo ZŠ gen. Svobody, Havířov
3. místo ZŠ U Lesa, Karviná – Ráj
II. STUPEŇ:
1. místo ZŠ U Lesa, Karviná – Ráj
2. místo ZŠ U Lesa, Karviná – Ráj
3. místo ZŠ Pod Zvonek, Český Těšín
Sběr PET víček
První místo ve sběru PET víček – odměna ve výši 500,-Kč, vyhrála třída 2. A.
Turnaj školních družin
Na odměny pro turnaj školních družiny byla schválena částka 1.000,-Kč.
Dopravní soutěž
Byly zakoupeny odměny pro žáky, kteří se zúčastnili dopravní soutěže pořádané Základní
školou U Lesa v Karviné-Ráji.
Startovné
Žáci Základní školy U Lesa se zúčastnili několikrát sportovních soutěží. O.p.s. proplatila
startovné a dopravné.
Dětský parlament
Na odměny pro Dětský parlament p. uč. Wojewodová utratila částku 1.000,-Kč.
Ukončení školního roku
Dětem byly zakoupeny odměny ve výši 10,-/žák. Celkem bylo proplaceno 3.382,-Kč.
Výjezd do Beskyd
Žákům, kteří se zúčastnili ozdravného pobytu v Beskydech, bylo proplaceno jízdné ve výši
1.186,-Kč.
Recyklohraní
Za sběr baterií byla na odměny vyplacena částka 478,-Kč.
Přeshraniční spolupráce s PL
Základní škola U Lesa spolupracuje s Polskou školou ve Wodzislawi. Dobrodiní proplatila
autobus pro žáky, kteří se zúčastnili akce pořádané v Polsku ve výše zmíněné škole.
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PŘÍJMY
Sběr papíru a železa
Během celého roku se sbírá na Základní škole U Lesa sběr papíru. Do této akce se zapojily
všechny třídy uvedené školy. Na konci školního roku jsou vyhlášeny tři nejlepší třídy,
které byly finančně odměněny.
Celkem příjem za sběr papíru v roce 2014 byl ve výši 16.618,- Kč.
Školní ples
Dne 1. 3. 2014 naše organizace uskutečnila ve spolupráci s pracovníky Základní školy U
Lesa třetí školní ples, který se konal v Obecním domě Družby.
Výtěžek z plesu činí: 44.704,-Kč.
Den dětí
Na dobrovolném vstupném a z prodeje výrobků činí výtěžek 9.566,-Kč.
Dobrovolný příspěvek na šk. Rok 2014/2015
Celkem dobrovolný příspěvek 48.750,-Kč.
5

Získané dotace, finanční příspěvky a dary

Autistická třída
 Darovací smlouva od firmy Bekaert Petrovice s.r.o. ve výši 2.000,-Kč.
 Darovací smlouva od firmy Mölnlycky Health Care Klinipro s.r.o. ve výši 5.000,Kč.
 Darovací smlouva od firmy Gates Hydraulics s.r.o. ve výši 5.500,-Kč.
 Darovací smlouva od firmy ComProMis s.r.o. ve výši 6.000,-Kč.
 Darovací smlouva od firmy Sejong Czech s.r.o. ve výši 10.000,-Kč.
Třída 3. A
 Darovací smlouva od firmy Tohomar Trans s.r.o. ve výši 5.000,-Kč.
 Darovací smlouva od Marka Szwacyny ve výši 5.000,-Kč.
Třída 3. B
 Darovací smlouva od firmy EX-Ka spol. s.r.o. ve výši 2 x 5.000,-Kč.
 Darovací smlouva od Jiřího Zieliny ve výši 4.000,-Kč.


Darovací smlouva od VZP ČR a.s. ve výši 45.000,-kč. Z tohoto daru bylo zaplaceno:
- čistička vzduchu, filtry, UV Lampa ve výši 11.460,-Kč
- stropní držák na boxovací pytel ve výši 535-Kč
- dataprojektor (přenosný) ve výši 13.500,-Kč
- televize, DVD, USB, bezdrátová klávesnice, spotř. mat. ve výši 19.744,-



Darovací smlouva od VZP ČR a.s. ve výši 4.990,- „Vánoční hrátky ve škole“. Z tohoto
daru byl zakoupen spotřební materiál na výrobu vánočních ozdob, pečení apod.



Nepeněžní dar – regál Patrik v ceně 507,-Kč bez DPH od firmy Kovona systém a.s.
byl použit v tombole na plese.
Nepeněžní dar – drogistické zboží ve výši 1.200,-Kč od firmy Megastar World
s.r.o. byl použit v tombole na plese.
Nepeněžní dar – granule pro kočky a psy ve výši 415,-Kč od Mariana Petera byl
použit v tombole na plese.
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Nepeněžní dar – Vítkovice a.s. poskytli žákům základní školy zdarma autobus na
exkurzi v jejich společnosti v Ostravě. Nepeněžní dar byl ve výši 2.519,50 Kč.
Mölnlycke Health Care Klinipro s.r.o, poskytlo dárkové předměty ve výši 2.500,pro účely autistické třídy.
Rodiče handicapovaných žáků a žáků speciální třídy měsíčně přispívají na účet
společnosti částkou 200,-Kč. Z této se nakupují pomůcky určené výhradně pro tyto
děti.
= Zůstatek v pokladně postižených žáků k 31. 12.2014 činí – 9.906,50 Kč.
= Zůstatek v pokladně speciální autistické třídy k 31. 12.2014 činí 15.275,-Kč.

Sponzoři plesu v roce 2014
STaRS Karviná, s. r. o.
MANUTAN s. r. o.
Z. Schmidtová
Bidvest Czech republic s. r. o.
J. K. FOOD – Kostera
Caffe Club Elektra Karviná
Tabák Němec, Karviná 6
M. Sedláčková
Fa Renesa, p. Lupová
Kadeřnictví Venus
J. Jendrzejczyk
Střelnice na Bažantnici, Karviná 6
Chata Studeničné, Mosty u Jablunkova
Penzion Rzehaczek, Dolní Lomná
Cyklotech Karviná
Fa AVON
p. Hronská
PODA a. s.
Dr. Oetker
ARETA – reklamní firma
EDĚ
MEGASTAR WORLD
SVA-NI velkoobchod
R. Holubík
GREX SERVICE s. r. o.
Advanced Word transport
TOPtour Karviná
Partner4Office, Koeximpo s.r.o.
Bylinka, regenerační studio, Karin
Skotnicová – terapeut
Květiny Soňa
Art Caffé
Rostislav Mžik – fotograf
Velkoobchod drogerie – Jaroslava Dlouhá
J. Zdzieblo – masér
CSKA Karviná

Poukaz pro 2 osoby na plavání
Poukaz pro 2 osoby na badminton
2 x míč,badmintonové pálky,karimatka
Skleněná zapékací mísa
2 x víno
4 x balíčky s kořením
2x Balíček s kávou + voucher na 200,-Kč na konzumaci
Terno hrnek, karty, čepice, svíčky, víno, deštník, opasek
Kosmetický balíček
Svetr, bolerko
Poukaz na kadeřnické služby dámské, poukaz na kadeřnické
služby pánské, poukaz na pedikúru
Poukaz na kadeřnické služby
Dárkový poukaz pro 2 osoby na střelby z pistolí
Poukaz pro 2 osoby na víkendový pobyt
Konzumační lístek v hodnotě 200,-, víno
Tachometr na kolo
2 x hrníček s podšálkem
Sklenice na víno
Rychlý Tandem
Kalendář, kuchařka, zdobení
Štítky na pulky
Sada otvíráků
Kosmetické balíčky
Sada misek
Sada baterií (umyvadlo, vana)
Sada piv
Dárkový balíček
Šampus, karty, blok
Varná konvice, 2x fotoalbum, dárková tužka
Dárkový poukaz v hodnotě 500,-Kč na masáž dle vlastního
výběru
Květinová dekorace, keramický květináč, zemina
Dárkový poukaz na 4x obědové menu včetně dezertu a kávy
Dárkový poukaz na fotografické služby v hodnotě 1.500,-Kč
2x prací prášek
2x poukázka na masáž
Antivirus, čepice, svíčka
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ELMAT – Zdeněk Szkorupa
Květinová síň – Škutíková Lenka
Bc. B. Robenek – masér
Cukrárna GAJA
Citus spol. s. r. o.
Václav Rýdl
Statutární město Karviná – primátor
Kovona systém
Shimano Karviná
OKD Karviná-Doly
Team sport Havířov
Dalkia ČR
CAPAROL
Obchod U Lázní – p. Ledvoň
Futro – Marian Peter
Midibus Karviná
1. A
1. B
2. A
2. B
3. A
3. B
4. A
4. B
5. A
5. B
6. A
6. B
7. A
8. A
9. A
Aut. tř.

Úsporná žárovka
Květiny
2x poukázka na masáž v hodnotě 200,-Kč
Dort
3x salám
Ovoce na stůl
Kniha Karviná, peněženka, poukázka do OK
Regál
2x archivní víno
Reklamní předměty
Sportovní potřeby
3x tričko žluté, 3x tričko bílé, 3x tričko modré, 3x přívěsek, 3x
šňůrka na krk, 3x taška na doklady, 3x přívěsek žlutý, 3s
přívěsek fialový, 1x čaj v dárkové krabici
2x barva primalex
Potravinový koš
2 x žrádlo pro zvířata
Balíček pro motoristy
Drogistický balíček
Ubrus, 3x kniha
Přátelské hrníčky
Sada pracích prostředků
DVD dinosauři, pravěk
Balíček s kávou (2ks)
2 sklenice Coca Cola, hrníček s podšálkem
Taška s kosmetikou, 2x miska tupervare
CD + dortová forma
Potravinový balíček
2 x víno
Ubrus, sklenice na pivo
Květina
Víno
Koš s jídlem
Váza

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem našim sponzorům, organizacím,
zaměstnancům, rodičům a žákům Základní školy U Lesa, kteří podpořili naší činnost
finančními a věcnými dary nebo pouze vypomáhali na pořádaných akcích.
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Přehled činnosti společnosti

Leden – březen
 Sběr papíru a železa, PET víček, PET láhví
 Příprava uzávěrky účetnictví za rok 2013
 Příprava výroční zprávy
 Příprava na zdravotnickou soutěž HMZ
 LVVZ
 Den otevřených dveří
 Zápis do prvních tříd
Duben – červen
 Příprava na ocenění žáků na konci školního roku
 Doplnění kroniky
 Sběr papíru a železa, PET víček
 Dopravní soutěž
 Kopaná školní družiny
 Ocenění žáků
 Vyhodnocení sběru papíru a železa, PET víček, recyklohraní apod.
 Ukončení školního roku
 Vyřazování pátých a devátých ročníků
 Zdravotnická soutěž HMZ
 Dny Země
 Školy v přírodě
 Den dětí
Červenec – září
 Vypracování a schválení plánu na další školní rok
 Získávání sponzorů
 Příprava sběrové akce
 Schválení žádostí učitelů
 Archivace účetních dokladů za předcházející rok
 Návrhy na vyřazení, odpisy
Říjen – prosinec
 Pasování prvňáčků
 Sběr papíru a železa, PET víček, baterií
 Oslovování sponzorů
 Mikuláš, Vánoční jarmark
 Vánoční hraní pro mateřské školy
 Zajištění LVVZ
 Prezentace společnosti
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