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1. 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 prospěšné činnosti. 
 
Naše 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 naše priority patřila pomoc při realizaci projektu „Škola bez bariér“, který zahrnuje 
integraci postižených žáků, vytvoření přijatelných podmínek k jejich výuce a mimoškolnímu 
vyžití. 
 
V loňském roce se obecně prospěšná společnost Dobrodiní podílela na řadě akcí a projektů 
v oblastech ekologických, kulturních i humanitárních. Při svých aktivitách úzce 
spolupracovala s Nadačním fondem Zdravé město, s obecně prospěšnou společností Karviná 
2000 a také s Nadačním fondem Dítě a ovzduší a se Základní školou U Lesa v Karviné – Ráji. 
 
Společnost spolupracuje s vedením školy, se kterým konzultuje finanční potřeby školy 
v souvislosti s naplánovanými aktivitami. Vedeme dialog mimo jiné se Školskou radou a s 
Žákovským parlamentem, snažíme se do rozvahy o našich aktivitách implementovat i názory 
a požadavky žáků a jejich rodičů.. 
 
Společnost Dobrodiní vznikla dnem zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností 
vedeného Krajským soudem v Ostravě, tj. 13.11.2003, oddíl O, vložka č. 157.    
 
 
 
 
 
Zakládajícími členy společnosti jsou: 
 

• Marie Bláhová 
 
• Jana Bohunská 

 
• Jaroslav Krótki 
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2. Orgány společnosti 
 
 
Správní rada  předseda:   Mgr. Anna Šajdlerová 
 
   místopředsedové:  Petr Furas 
       Josef Adámek 
       Mgr. Václava Wojewodová 
 
   členové:   Nataša Pastornická 
       Zdeňka Böhmová 
       Mgr. Pavla Jarošová 
       Ludmila Adamíková 
       Evženie Hanusová 
 
Dozorčí rada  předseda:   Ing. Marcela Parikrupová 
 
   členové:   Mgr. Jana Harantová 
       Simona Balcarová 
 
 
 
Účetní       Anastázie Rohlová 
Pokladní      Michaela Kučerová 
 
 
 
 
 
 
  
V roce 2008 zasedala správní rada Dobrodiní o.p.s. celkem 6x, tj. 14.012008, 10.03.2008, 
12.05.2008, 08.09.2008, 10.11.2008, 19.11.2008. 
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3. 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 

 
Kultura 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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4. Hlavní akce obecně prospěšné společnosti 
 
Lyžařský výcvik 
Dobrodiní o.p.s. přispělo částkou 3.162,-Kč na lyžařský výcvik pořádaný Základní školou  
U Lesa v Karviné – Ráji. Účastníci kurzu byli ubytování na chatě Energetika Třinec v Hrádku 
ve Slezsku v termínu od 25.01.2008 do 30.01.2008. Dobrodiní výše uvedenou částkou 
uhradila dětem cestu tam i zpět autobusem.  
 
Zdravotnický kroužek 
Správní radou byla schválena částka ve výši 700,-Kč na zdravotnický kroužek, který působí 
na ZŠ U Lesa. Částka byla použita na nákup spotřebního materiálu při konání městského kola 
Mladých záchranářů, pořádaného na výše uvedené škole.  
 
Modrý rak 
Dne 22.04.2008 se děti ZŠ U Lesa zúčastnily akce „Modrý rak“, která se uskutečnila 
v lesoparku Dubina v Karviné – Mizerově. Děti se sešly u školy. Přinesly si s sebou ochranné 
pomůcky (gumáky, rukavice,…) a hlavně dobrou náladu a chuť pomoci přírodě. Na místě je 
čekal p. Adámek – místopředseda správní rady Dobrodiní o.p.s., který děti přivítal a rozdal 
potřebné nářadí. Našim dětem byl určen k vyčištění úsek o délce cca 300 m místního potoka a 
blízkého okolí. Děti nevěřily, že kromě spadaného listí a větví zde můžou nalézt odpady 
všeho druhu (bundy, peřiny,…). Za práci dostali sladkou odměnu. 
 
Ukončení s 5. ročníkem 
V polovině června se uskutečnilo již druhé oficiální ukončení s 5.ročníkem a jejich přestup na 
druhý stupeň základní školy. Dobrodiní tuto velkolepou akci sponzorovalo částkou 957,50 
Kč, která byla použita na nákup občerstvení. 
 
Ukončení s 9. ročníkem 
Na konci června bylo slavnostní ukončení s 9. ročníkem. Dobrodiní poskytla drobné 
sponzorské dary a částku 990,50 Kč na občerstvení pro žáky. 
 
Škola v přírodě 
Dne 09.10.2007 byla správní radou schválena částka 1.000,- Kč na odměny a částka 1.500,-
Kč na autobus na exkurze pořádané ve škole v přírodě, která se konala od 09.05.2008 do 
19.05.2008 v Prostřední Bečvě. Žáci se zúčastnili několika výletů a exkurzí. V průběhu plnění 
vyučovacích cílů bylo využito jak prostředí v blízkém okolí, tak všech dostupných 
didaktických pomůcek.   
Ze schválené částky bylo čerpáno 512,- Kč na odměny pro žáky, doplatek uhradila ze 
schváleného projektu školou U Lesa. 
 
Sběr papíru a železa 
Během celého roku se sbírá na Základní škole U Lesa sběr papíru a železa. Do této akce se 
zapojily všechny třídy výše uvedené školy. Na konci školního roku jsou vyhlášeny tři nejlepší 
třídy, které dostaly sladkou odměnu – dort a finanční částku - dar – 1. místo ve výši 1.500,-
Kč, 2. místo ve výši 1.000,-Kč a 3. místo ve výši 500,-Kč. Schváleno správní radou 
10.09.2007.  
První místo získala třída 6.A – třídní učitelka Mgr. Petra Olbřimková, druhé místo třída 4.B – 
třídní učitelka Mgr. Marta Sedláčková a třetí místo třída 4.A – třídní učitelka Mgr. Alena 
Cieslová. V roce 2008 se celkem na sběru papíru a železa vybralo 24.953,-Kč. 
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Turnaj školních družin v Karviné o pohár ředitele školy – 6. ročník 
Dne 22.05.2008 se za krásného počasí sešlo na hřišti Základní školy U Lesa sedm družstev 
školních družin ze všech částí Karviné. Tedy asi 70 fotbalistů, kteří mezi sebou sehráli 
několik zápasů.  
První místo získala ŠD Majakovského, druhé místo ŠD Družba a třetí místo ŠD Cihelní. 
Dobrodiní podporovalo tuto akci finančním přispěním v částce 1.000,-Kč. Z této sumy bylo 
zakoupeno občerstvení a drobné odměny pro soutěžní týmy.  
 
Dopravní soutěž 
Dne 28.04.2008 proběhla na Základní škole U Lesa dopravní soutěž. Soutěže se zúčastnili 
žáci 3. – 9. ročníků, kteří absolvovali celkem tři disciplíny : 

1. jízda zručnosti 
2. test teoretických znalostí silničního provozu 
3. poskytování první pomoci 

O umístění rozhodoval součet bodů získaných ve všech disciplínách s bonusem rychlosti 
jízdy.  
Do okrskového kola jsme vyslali družstvo vytvořené ze žáků 2. stupně. Své znalosti a 
dovednosti porovnávali s ostatními družstvy karvinských základních škol na DDH Karviná U 
Bažantnice dne 06.05.2008, kde získali za účast drobné upomínkové předměty. 
Školní kolo sponzoroval p. Jaroslav Nerovský, který má na starosti dopravní výchovu na 
základních školách v Karviné.  
 
Osobnost třídy 
Na konci školního roku si každá třída vybrala osobnost třídy, která byla odměněna knihou. 
Děti dostaly tyto knihy v celkové hodnotě 2.968,- Kč:  
1.A, 2.A, 2.B  Zlatá přadlena 
3.A, 5.A  Dinosauři 
4.A, 4.B  Rostliny 
5.B, 8.A  Pražský hrad 
6.A, 6.C  Piráti 
6.B, 7.A  Arktida, Antarktida 
7.B, 9.A, 9.B  Přírodní katastrofy 
8.B   Žraloci 
Za děti knihy převzali třídní učitelé a předali spolu s gratulací Dobrodiní vybraným žákům. 
Schváleno správní radou 10.09.2007. 
 
Otevřené učení  
Dne 08.09.2008 byla správní radou schválena částka 200,-Kč pro 1. – 7. ročníky na nákup 
encyklopedií pro Otevřené učení. Knihy budou uloženy u třídního učitele dané třídy. Byly 
nakoupeny knihy v hodnotě 2.726,-Kč. 
 
Zátopkova štafeta 
Již počtvrté jsme se zapojili do celorepublikové soutěže Zátopkova štafeta, kterou vyhlašuje 
agentura Sprint ve spolupráci s měsíčníkem Školní sport. Naší specialitou byla letos navíc 
štafeta zdravotně postižených žáků. Všichni zúčastnění žáci byli oceněni, ceny věnovala 
nadace Zdravé město Karviná (pamětní diplomy) a obecně prospěšná společnost Dobrodiní 
(občerstvení). 
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Výsledková listina tělesně postižených žáků: 
 

 Celkový čas: 1:17,52  
Jméno  

ročník 

l. Adamík Pavel 7. 

2. Hegedüs Marek 6. 

3. Rashkevych Vladislav 5. 

4. Haizer Kryštof 1. 

5. Strzondala Tomáš 1. 

6. Damaškovič Ondřej 8. 

7. Peterová Nikola 8. 

8. Lackovičová Daniela 8. 

 
Výsledková listina žáků 1. a 2. stupně je vyvěšena na stránkách školy www.ulesakarvina.cz, v 
archívu. 
Dobrodiní přispělo částkou 309,- Kč na nákup odměn pro sportovce. 

  
Sběr PET víček 
Během celého školního roku se na škole sbírají PET víčka, která se odvážejí k dalšímu 
zpracování. Věříme, že touto akcí rozvineme ekologické cítění dětí a mládeže naší školy. 
Mnohé děti do sběru zapojili velkou část rodiny.  
V roce 2008 odměnu ve formě rolády v ceně 299,50 Kč získala autistická třída p. uč. Mgr. 
Michaely Młynarczykové. 
 
Zápis do prvních tříd 
Jako každoročně Dobrodiní o.p.s. a divadlo malých forem AMADIS připravilo pro nové 
prvňáčky program a sladkosti v hodnotě 374,-Kč (bonbony, lízátka) a jiné propagační 
materiály. Tuto akci zorganizovala místopředsedkyně správní rady paní učitelka Mgr. 
Václava Wojewodová.  
 
Kyti čky pro prvňáčky 
I letos dostal každý prvňáček, který zasedl do lavic Základní školy U Lesa krásnou kytičku a 
tašku plnou překvapení, kterou darovalo o.p.s. Dobrodiní.  
 
Pasování prvňáčků 
V úterý 26.listopadu 2008 proběhlo na naší škole slavnostní již sedmý ročník" Pasování 
prvňáčků." Zúčastnil se ho rekordní počet rodičů, prarodičů, přátel a známých našich dětí. 
Podpořit své ratolesti přišlo téměř 130 lidí. Slavnostní a sváteční atmosféra byla patrná hned 
při vstupu do školy. Rodiče byli přivítáni staršími žáky a uvedeni do kmenových tříd. Poté 
byli všichni společně pozváni do naší společenské místnosti, ve které se rodiče i jejich děti 
dívali na slavnostní program. Úvodní slovo měla paní Mgr. Wojewodová, která promluvila 
nejen jménem pedagogického sboru, ale též za o.p.s. Dobrodiní, která každoročně přispívá 
vysokou částkou na pohoštění a drobné upomínkové dárky pro prvňáčky. Paní učitelka 
vyzdvihla obětavou a záslužnou práci svých kolegyň - elementaristek. V letošním školním 
roce to jsou paní magistry Jarošová, Böhmová a Müllerová. Jako paní učitelky v prvních 
třídách prožívají zázrak, který se už nikdy později žádnému učiteli nepodaří: zázrak, kdy děti 
začnou číst svá první slova, psát první písmenka a počítat bez prstů. Za to všechno jim patří 
naše velké poděkování a úcta. Vystoupil také amatérský divadelní soubor AMADIS a největší 
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odměnou pro všechny herečky a herce byl smích z publika a bouřlivý potlesk. Paní učitelky 
třídní si připravily pro rodiče také prezentace fotografií a videí z vyučování i z mimoškolní 
činnosti. Děti i rodiče byli nadšení. Zazněly slavnostní fanfáry a konečně vstoupil pan král, ve 
všední dny pan ředitel Mgr. Tomas Vlachopulos. Doprovázeli ho panoši, kat a korunní 
princezna. Nejdříve ukázal panovník svoji moc a nechal ztrestat pár viníků. Poté předstoupila 
před krále a velevážené měšťany korunní princezna a přečetla za všechny děti z prvních tříd 
slavnostní slib. Král jej přijal a vzápětí se odehrál slavnostní ceremoniál pasování. Pan král 
nechal otevřít sály s pohoštěním a všechny na závěr pozval ke stolu. Dále pak probíhala 
neformální diskuse s vedením školy a se všemi třídními učitelkami. 
Máme radost, že i letos byla akce úspěšná, odcházeli spokojení nejen hosté, ale i naši rytířové 
a rytířky z 1.tříd. A to je pro nás ta největší odměna. 
Dobrodiní o.p.s. sponzorovalo tuto akci částkou 1.683,-Kč, z které byly hrazeny drobné dárky 
pro děti a občerstvení pro rodiče, a také sehnalo sponzorské upomínkové předměty. 
Rodiče nám dobrovolně přispěli částkou 496,-Kč. Děkujeme.  
 
Floorbalový turnaj IV. Ro čník 
IV. ročník floorbalového turnaje registrovaných a neregistrovaných žáků 4. a 5. tříd ZŠ se 
uskutečnil v polorovině března 2008. První utkání bylo rozehráno v 8.00 hodin.  
Pro tři nejlepší družstva a pro nejlepšího střelce a brankáře byly nachystány diplomy, trička, 
knihy a sportovní potřeby.  
Dobrodiní přispěla drobnými sponzorskými předměty a také byla spoluorganizátorem 
soutěže. 
 
Polsko – česko = přeshraniční spolupráce 
Dobrodiní sponzorovalo družbu se školou v Polské Wodzislawi částkou 1.161,-Kč, z které se 
hradily odměny pro děti. 
 
Noční čtení 
Dne 14.-15.03.2008 se na Základní škole U Lesa konala akce s názvem „Noční čtení“ Akce se 
zúčastnilo 187 žáků základní školy, z toho 32 žáků z přátelské školy z Wodzislawi, 24 
českých pedagogických pracovníků, 4 polští učitelé a 10 hostů ze státních složek našeho 
města včetně regionálních médií.  
Akce probíhala formou pracovních dílniček. V této činnosti nás podpořilo mnoho sponzorů, 
které oslovila Mgr. Marta Sedláčková – organizátorka této akce. Bez nich by tuto akci nebylo 
možno uskutečnit. 
Mezi tyto sponzory patřili: T ěšínské tiskárny, Těšínské papírny, Semag Havířov, Mlékárny 
Kunín, Mladá fronta a.s., United Bakeries Karviná, Roulex s.r.o., Zelenina Třinec, Mrazírny 
Citus, Řeznictví Ignác Sirek, Tiskárna Kartis Karviná, Park Lane Confectionely Petřvald u 
Karviné, DM Drogerie Karviná. 
Dobrodiní na tuto akci přispělo částkou 721,-Kč. Z této částky se nakoupily odměny a drobné 
občerstvení. 
 
Den dětí 
V pátek 30.června  2008 se uskutečnila netradiční oslava Dne dětí pracovně nazvaná „Jsme 
takoví, jak a co jíme“. Formou soutěže mezi třídami si děti zjistily třídní oblíbené a 
neoblíbené jídlo, zda mají nadváhu, vytvořily kalorický talíř sladkostí, a protože jíme i očima, 
pokusily se vytvořit jednohubky lahodící chuti i oku. Po skončení této části zbytek dne 
vyplnily různými aktivitami. 
Děti plnily 4 úkoly, a pak pod vedením třídních učitelek prožily 2 hodiny zábavné činnosti, 
při které bylo cílem spalovat kalorie. Ze splněných úkolů jsme zjistili, že ve škole je 42 dětí 
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s nadváhou - ne tedy každé druhé, jak tomu má být v naší republice, nejoblíbenějším jídlem u 
dětí z naší školy je pizza, řízky a sladkosti, naopak neoblíbené jsou tvarůžky, koprovka a játra. 
Děti rovněž zjistily, kolik kilokalorií jim dodávají různé sladkosti. Nejpřitažlivější na celé 
akci byla vlastí výroba jednohubek, do které se všichni pustili s nadšením a bujnou fantazií, 
především ti menší. Podle sdělení dětí se jim celá akce líbila a líbila se i třídním učitelkám. 
Jednotlivé výstupy byly rovněž hodnoceny šestičlennou dětskou porotou. Na 1.stupni 
zvítězila třída 4.B p.uč, Marty Sedláčkové, na 2.stupni třída 8.A p.uč. Boucníkové. Zvláštní 
ocenění patří i dětem z autistické třídy, které se rovněž se svými vyučujícími do celé akce 
zapojily. Vše zorganizovala p.uč. Handzlová, které pomáhala řada dětí i dospělých. 
Dobrodiní o.p.s. přispělo na nákup odměn částkou 461,50 Kč. 
 
Keramická dílna 
Dobrodiní v roce 2007 zakoupila za pomoci schváleného projektu keramickou pec v hodnotě 
45.952,-Kč. 
V roce 2008 byla do keramické dílny zakoupena kniha „Keramika od A do Z“ za 249,- Kč, 
která pomáhá p. učitelkám v této dílně pracovat s materiálem. Také byla zakoupena 
keramická hmota a glazura v hodnotě 1.150,- Kč. 
 
Dětský parlament 
Správní rada schválila částku 700,-Kč. Tuto částku použila p. uč. Wojewodová na nákup 
odměn pro žáky, kteří jsou členy žákovské rady Dětského parlamentu. 
 
Ukončení školního roku 2007/2008 
Na konci roku dostala každá třídní učitelka částku 10,-/dítě pro nákup odměn. Celkem bylo 
takto vydáno 3.942,50 Kč. 
 
Florbal Cup Karviná 2008 
Žáci 4. a 5. tříd ZŠ U Lesa se účastnili 4. ročníku turnaje Florbal Cupu Karviná 2008. 
Dobrodiní žákům proplatila startovné na tomto turnaji ve výši 100,-Kč. 
 
Nákup drobného majetku 

1. DVD vypalovačka na pořizování kopií z akcí, prezentací apod. v hodnotě 589,10 Kč 
2. Laminátor H SEAL H 75 na laminátování pracovních listů pro Otevřené učení apod. 

v hodnotě 2.585,60 Kč 
3. Vázač kroužkový IBIMASTER na vytváření reklamních kalendářů apod. v hodnotě 

1.902,80 Kč 
4. stativ ke kameře v hodnotě 539,- Kč 

 
5. Získané dotace, finanční příspěvky a dary 
 
Darovací smlouvy od rodičů zdravotně postižených žáků na Základní škole U Lesa 
v Karviné – Ráji 
Dne 5.11.2007 se rodiče všech zdravotně postižených žáků dohodli, a od 1.1.2008 i rodiče 
žáků autistické třídy, že měsíčně přispějí na účet Dobrodiní o.p.s. částkou 200,-Kč, ze které 
budou nakupovány výhradně pomůcky pro jejich děti. V roce 2008 vložili rodiče na účet nebo 
do pokladny částku celkem 32.600,-Kč (někteří zaplatili na více měsíců dopředu). 
 
Výběr příspěvků pro školní rok 2008/2009 
Od žáků byla vybrána částka 27.710,-Kč. 
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Pasování prvňáčků 
Rodiče nám dobrovolně na této akci přispěli částkou 496,-Kč. 
 
Sběr papíru a železa 
V roce 2008 jme na sběru papíru a železa vydělali částku 24.953,- Kč 
 
Akce „Hopsalín“ 
Na této akci bylo vybráno na dobrovolném vstupném 560,- Kč. 
 
Darovací smlouvy Mgr. Petr Petřek 
p. Petřek daroval částku 2.200,- Kč, kterou byla zaplacena akce Hopsalín. Dále částku 250,- 
Kč, za kterou byly nakoupeny odměny pro žáky, kteří se zúčastnili zeměpisné olympiády. 
 
Dotace z Fondu životního prostředí 
Na základě napsaného projektu jsme získali na „Přeshraniční spolupráci“ částku 6.000,-Kč, 
která byla určena na nákup materiálu, propagaci a ceny pro soutěžící. Dotace byla vyúčtována 
v 11/2008. Projekt napsala p. Cieslová – člen správní rady Dobrodiní. 
 
Darovací smlouvy pro autistickou třídu 

Poř.č. Dárce Darovaná částka 
1 COMPROMIS s.r.o. 

Vítkovická 3083/1, Ostrava 
Ing. František Straka 

 
8.000,- 

2 OWNER SERVICE CORPORATION CZ a.s. 
Lihovarská 1199/10 
716 00  Ostrava – Radvanice 

 
15.000,- 

3 ASTRA spol.s.r.o. 
Havlíčkova ul. 9 
Jablonec nad Nisou 

 
15.000,- 

4 ENGINEERING OSTRAVA, s.r.o. 
Hlubičská 917/20 
702 00 Ostrava  

 
5.000,- 

5  PFT spol. s.r.o. 
U Javůrkovy Louky 567 
506 01  Jičín 

 
5.000,- 

 
 

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem našim sponzorům, organizacím, rodičům a 
žákům  Základní školy U Lesa v Karviné – Ráji,  

kteří podpořili naši činnost  finančními i věcnými dary. 
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6. Přehled činnosti společnosti 
 
 

Leden - březen 
• Příprava projektu pro sběr papíru a železa 
• Příprava uzávěrky účetnictví za rok 2007, výroční zpráva 
• Vyhledávání grantu, zpracovávání projektu 
• Příprava turnaje ve floorbalu – IV. ročník  
• Zdravotnická soutěž – příprava 
• LVVZ 

 
Duben – červen 

• Příprava na ocenění žáků na konci školního roku 
• Doplnění kroniky 
• Sběr starého papíru, knih, brýlí, použitých poštovních známek 
• Dopravní soutěž  
• Kopaná školních družin  
• Ocenění žáků  
• Vyhodnocení sběru papíru, železa, PET víček  
• Modrý rak 
• Ukončení školního roku  

 
Červenec – září 

• Schválení plánu na školní rok 2007/2008 
• Získávání sponzorů 
• Příprava sběrové akce 
• Příprava spolupráce s Nadačním fondem Zdravé město  
• Schválení žádostí učitelů 
• „Zátopkova štafeta“  
• Otevřené učení – nákup encyklopedií pro výuku 

 
 

Říjen – prosinec 
• Pasování prvňáčků  
• Sběr papíru  
• Oslovování sponzorů 
• Zajistit autobus pro děti, které se zúčastní lyžařského výcviku 
• Zhodnocení činnost společnosti za daný rok  
• Proplácení jízdného pro žáky, kteří se zúčastnili víkendového soustředění  
• Zhotovení nástěnky o.p.s. Dobrodiní a její prezentace  na ZŠ U Lesa 
• Pokračování ve sběru papíru a železa, pokračování ve sběru PET víček 
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Příloha č. 1.    

Městské kolo HMZMěstské kolo HMZMěstské kolo HMZMěstské kolo HMZ    

 

Dne 7.3.20087.3.20087.3.20087.3.2008 se uskuteční na ZŠ U Lesa v Karviné – Ráji se  Městské Městské Městské Městské 
kolo HMZkolo HMZkolo HMZkolo HMZ. Soutěže se zúčastní soutěžní družstva jednotlivých škol z 
města Karviné. Akce začíná ve  13:00 v multimediální učebně naší 
školy. Soutěžit se bude ve dvou kategoriích. Žáci II. stupně budou 
soutěžit v sedmi disciplínách  a žáci I. stupně v pěti disciplínách první 
pomoci. V rámci soutěže žáci také prezentují své znalosti v dopravní 
kategorii, obvazové technice, komunikaci mezi ošetřujícím a poraněným. 
Ti nejlepší v každé věkové kategorii postoupí do okresního kola. Držíme 
palce, ať vyhrají ti nejlepší.            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Mgr. Marta Sedláčková, vedoucí kroužku 

 

 Výsledky našich družstev - 

 1. místo 

 Simona Vítová - 8.A 
 Nikola Murycová - 8.A 
 Michaela Škanderová - 8.A 
 Michal Drapáč - 9.A 
 Petra Studnická - 7.B 

 3. místo 

 Hana Tomicová - 9.A 
 Renata Böhnelová - 9.A 
 Markéta Běhanová - 9.A 
 Karolína Rakowská - 9.B 
 Dominika Byrtusová - 9.B 
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Příloha č. 2.    

 
„MODRÁ VODA RAK“ 

 
   Příroda se probudila ze zimního spánku a tak 
jako každý rok i letos okolí kolem nás odkrylo 
„hříchy“, které zde napáchali lidé. 
   Naše ZŠ U Lesa nemohla samozřejmě 
k něčemu takovému přihlížet a vydala se již 
poněkolikáté dne 22.4.2008 pomoci přírodě. 
Cílem byl jako každoročně parčík „Dubina“ a 
čištění jeho potoka. 
   Již z názvu akce „MODRÁ VODA RAK“ 

vyplývá, že se děti při velké snaze a úsilí vyčištění zdejšího potoka mohly dočkat 
odměny a spatřit zde živé raky. 
  Zúčastnili se  žáci  od 4. -8. tříd. Práce to byla nelehká. Od loňského roku 
v okolí potoka přibyly staré kabáty, peřiny, konzervy aj. I když počasí nebylo 
moc příznivé a voda značně zkalená, pár živých tvorečků se dětem podařilo 
spatřit, když se schovávají pod kořeny stromů v potoce. 
   Máme radost, že se nám každoročním čištěním podařilo uchovat život raků 
v této lokalitě. Společnost „ZDRAVÉ MĚSTO“ se postarala o sladké odměny a 
děti se vracely s úsměvem domů. 
 
 
 
 
 
      Jaroslava Pavlovská  
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Příloha č. 3.    

Škola v přírodě v Prostřední Bečvě : 

 
Ve dnech 9. - 17. 5.2008 proběhla škola v přírodě v Prostřední Bečvě pro 
žáky 3.-5. ročníků. Akce se zúčastnilo 69 žáků, 5 výchovných pracovníků a 2 
rodiče. V průběhu školy v přírodě se uskutečnily tyto akce a exkurze -  

• 11.5. - výlet do Kopřivnice, kde jsme navštívili technické muzeum, 
Štramberku, kde jsme vylezli na Štramberskou Trúbu, Frenštátu pod 
Radhoštěm, kde jsme viděli skokanské můstky  

• 13.5 - exkurze do svíčkárny  UNIPAX, prohlídka Rožnova pod 
Radhoštěm  

• 14.5. - návštěva Pusteven, výstup k soše boha Radegasta  
• 15.5. - návštěva skanzenu Dřevěná dědina v Rožnově pod Radhoštěm, 

zde jsme absolvovali výukový program v rámci vlastivědy na téma 
"Poznej svůj region, kraj a jeho tradice", vzhlédli jsme praktickou 
ukázku řemesel - výroba prstenů, vyřezávání ze dřeva, česání ovčí vlny, 
většina dětí si z této akce přivezla vlastní výrobky  

• 16.5. - exkurze na přehradu Stavovnica  
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Příloha č. 4.    

 

Fotbalový přebor ŠD v Karviné o pohár ředitele naší školy 
 
Přestože letos nám počasí příliš nepřálo, štěstí se na nás 22. 5. 2008 usmálo a my zahájili již 
7. ročník turnaje v kopané mezi ŠD. 

Letos se bojovalo mezi 8. družinami. Ve dvou zápasech rozhodovaly penaltové rozstřely. 
V tom druhém se našim klukům přilepila smůla na kopačky. Při rozhodující střele jednomu 
z nich díky kluzkému hřišti podklouzla noha a spadl. 

Zato ŠD Majakovského se opět dařilo dobře. Vyhrála všechny zápasy a stala se tak 
celkovým vítězem. Navíc pohár, který získala, si odnesla navždy za 3 vítězství po sobě. Ve 
finále porazila ŠD Družba. Na bronzovém 3. místě se umístila ŠD Cihelní. 

Samozřejmě, že nechyběly odměny a sladkosti. Celý turnaj řídil a pískal náš pan školník 
Gerhard Karas. 

Doufejme, že našim fotbalistům bude v dalších ročnících přát více štěstí. 
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Příloha č. 5.    

Den Země 2008  

 

Motto:  „ Jaro za oknem i ve třídách“  

Termín:  22.4.2008  

Průběh: 

• Zahájení  v 8:00 hod.  nástupem před školou dle jednotlivých ročníků, nebo v 
tělocvičně školy. 

• Při nástupu  bude vyhlášená soutěž na téma: „Co my a dny Země“ se získáním 
bobříků. Nejlepší třída se stane vítězem. 

• Akce bude ve znamení barev Země (hnědá, žlutá, modrá, zelená) – žáci si zvolí 
barvu a v té budou oblečeni od hlavy až k patě. 

• Výběr balíčků se sběrem po 3kg a soutěž třídních kolektivů za den 22.04.2008. 
• Celoškolní akce: Dne 22.04.2008 se uskuteční celoškolní akce na úklid kolem 
školy. V tento den budeme celá škola pracovat v okolí školy s tím, že může některé 
činnosti propojit. ( např. úklid, vycházka, zkoumání, tvorba obrazů z PET víček 

apod.).  5. vyučovací hodinu proběhne vyhodnocení celé akce na hřišti školy. Pozn. 
: Akce se uskuteční jen v době příznivého počasí! 

• Na pomoc lesům: 
-          strom odpadů v rámci úklidu kolem školy dle vlastní fantazie 

-          výsadba stromků ( 41ks) 
-          úklid a úprava zeleně v areálu školy a okolí 

-          akce „ Modrý rak“ – Zdravé město – 4., 5., 6., a 7. ročníky 
-          akce „Úklid  lesoparku“ – 8. ročníky dle dohody- akce města 

• Celoroční akce – sběr PET víček, sběr papíru 
• Proběhne již potřetí přehlídka modelů z druhotných surovin - před třídními 

schůzkami 29.4.2008 
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Příloha č. 6.    

 
 
 
 
 

 

2007/2008 
 

1. místo – 6.A  
2. místo – 4.B 
3. místo – 4.A 

 

odměny: 
 

1. místo – 1.500,-Kč 
2. místo – 1.000,-Kč 
3. místo – 500,-Kč 

 

GratulujemeGratulujemeGratulujemeGratulujeme    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20 

Příloha č. 7.    

 

Zápis do 1. tříd se na ZŠ U Lesa uskuteční ve dnech : 

Úterý 29. ledna 2008 od 12 do 17 hodin 
Středa 30. ledna 2008 od  9 do 17 hodin 

        

Také na naší škole proběhl ve dnech 29. a 30. ledna zápis dětí do 1. tříd. Udělali jsme 
maximum proto, aby děti nevstoupily do naší školy poprvé až při zápisu. Zveme děti 
z mateřských škol na divadelní představení našeho souboru AMADIS. Pohádky hrajeme 
s maňásky i s živými herci. Naše hry jsou interaktivní, děti se zapojují do děje, glosují výkony 
herců a samy mohou předvést své herecké nebo pěvecké schopnosti. Druhým rokem za námi 
chodí malé děti také pracovat a hrát si na interaktivní tabuli. V letošním školním roce se k nim 
ještě přidaly děti z Euniky. Práce na interaktivní tabuli se dětem moc líbí, pomáhá jim rozvíjet 
logické myšlení, motoriku a podporuje též jejich fantazii. Pro nás je důležité, že se děti 
zbavují strachu a ostychu ze školního prostředí, že se tu potkávají se staršími dětmi, které je 
zasvěcují do školního života a že mohou komunikovat s dalšími dospělými lidmi, kteří se 
stanou později třeba jejich učiteli. Chceme se prezentovat jako přátelská škola, rádi bychom 
se stali dětem partnery a průvodci po tom nelehkém světě, kterému říkáme škola. 

Snad se nám to i daří, protože se děti k nám vracejí a rodiče jsou spokojeni s naším přístupem. 

Letos k nám přivedli rodi če k zápisu 64 dětí. A možná, toto číslo není konečné. 
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Příloha č. 8.    

 
 
 
 
 
 
 
 
Dne 28.04.2008 se konala na školním hřišti dopravní soutěž mladých cyklistů. 
 
Soutěže se zúčastnili žáci 3. – 9. ročníků, kteří absolvovali celkem tři disciplíny : 

4. jízda zručnosti 
5. test teoretických znalostí silničního provozu 
6. poskytování první pomoci 

 
Do okrskového kola jsme vyslali družstvo vytvořené ze žáků 2. stupně. Své znalosti a 
dovednosti porovnávali s ostatními družstvy karvinských základních škol na DDH Karviná  U 
Bažantnice dne 06.05.2008, kde získali za účast drobné upomínkové předměty. 
 
Školní kolo sponzoroval p. Jaroslav Nerovský, který má na starosti dopravní výchovu na 
základních školách v Karviné. 
 
Dobrodiní dodalo diplomy a sladkosti. 
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Příloha č. 9. 

AUTISTICKÁ T ŘÍDA 

AKCE 

 

PLAVÁNÍ 

         
 
RELAXA ČNÍ CVI ČENÍ 
 

             
 
ŠKOLA V PŘÍRODĚ 
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CVIČENÍ 
 

               
 
VAŘENÍ 
 

 
 
ZÁTOPKOVA ŠTAFETA – TÉTO ŠTAFETY SE ZÚ ČASTNILI VŠICHNI T ĚLESNĚ 
POSTIŽENÍ ŽÁCI NA ŠKOLE 
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