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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 od 23.11.2009
Správní rada

Dozorčí rada

Účetní
Pokladní

předseda:

Mgr. Anna Šajdlerová

místopředsedové:

Mgr. Pavla Jarošová
Mgr. Petra Olbřimková
Martina Bystroňová

členové:

Ludmila Adamíková
Mgr. Alena Cieslová
Petra Paloncyová
Mgr. Kateřina Pražmová
Mgr. Ilona Gráczová

předseda:

Evgenie Hanusová

členové:

Mgr. Zdeňka Böhmová
Mgr. Václava Wojewodová

Anastázie Rohlová
Michaela Kučerová

V roce 2010 zasedala správní rada Dobrodiní o.p.s. celkem 7 x, dozorčí rada 1x.
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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 2.000,-Kč na lyžařský výcvik pořádaný Základní školou
U Lesa v Karviné – Ráji. Účastníci kurzu byli ubytování na chatě Energetika Třinec v Hrádku
ve Slezsku. Dobrodiní výše uvedenou částkou uhradila dětem cestu autobusem.
Zdravotnický kroužek
Opět jsme zachraňovali lidské životy. Takto by se dala nazvat soutěž Hlídek mladých
zdravotníků. 22. března na naší škole proběhla soutěž mladých zdravotníků. Žáci ošetřovali
poranění na různých částech těla. Jednalo se o polámané ruce a nohy, zástava dechu, zástava
dechu i tepu, poranění hlavy, odřeniny, popáleniny II. stupně ale také žilní a tepenné krvácení.
Celkem soutěžilo 8 družstev z karvinských škol. Naše družstva obsadila první místa a
postoupila do okresního kola. Příjemné bylo nejen vyhlášení umístění a diplom, ale také velmi
pěkné odměny.
Ukončení s 5. ročníkem
V červnu se uskutečnilo již druhé oficiální ukončení s 5.ročníkem a jejich přestup na druhý
stupeň základní školy. Dobrodiní tuto velkolepou akci sponzorovalo částkou 1.000,- Kč, která
byla použita na nákup občerstvení.
Ukončení s 9. ročníkem
Na konci června bylo slavnostní ukončení s 9. ročníkem. Dobrodiní poskytla částku 1.000,Kč na nákup občerstvení.
Škola v přírodě
Ve dnech 8. – 16.4.2010 se uskutečnila Škola v Přírodě v Prostřední Bečvě. ŠvP se zúčastnili
žáci 3., 4., 5. a 6. tříd. Cílem byla spolupráce starších spolužáků s mladšími, předávání
zkušenosti a vědomosti. V rámci konání ŠvP byly zorganizovány výlety a odborné exkurze.
Jednalo se o:
Gobelínové dílny ve Valašském Meziříčí – exkurze - v Moravské gobelínové manufaktuře
(MGM) se již více než sto let věnujeme ručnímu tkaní klasických gobelínů, originálních
koberců a uměleckých tapiserií. S šedesátiletou tradicí odborně restaurují a čistí i historické
textilie. Na tomto místě jsme nalezli jen zlomek z manufakturních realizací. Zaujalo nás,
právě v tvůrčím prostředí manufaktury, kde unikátní koberce a gobelíny, uzel po uzlu, útek po
útku vznikají.
Dřevěné městečko v Rožnově pod Radhoštěm - Je nejstarším a nejnavštěvovanějším areálem
Valašského muzea v přírodě. Bylo otevřeno roku 1925 a prezentuje způsob života na malém
městě v období od poloviny 19. století až po první čtvrtinu století dvacátého. V době hlavní
sezóny zde probíhají každý víkend folklorní a řemeslné programy.
Exkurze - Miroslav Šupler - Unipar Rožnov pod Radhoštěm Firma UNIPAR patří mezi přední
výrobce interiérových a aromatických svíček na světě. Její svíčky jsou vyráběny s čistého
uhlovodíku technologií lisování za studena, barvení na povrchu a použitím kapilárního knotu
s následným vysokým podílem ručního dotváření. Díky této technologii se hmota svíčky při
hoření mění pouze ve vodní páru a oxid uhličitý.
Štramberk – Štramberská trúba – Minizoo. Při pohledu z Trúby, věže bývalého
Štramberského hradu, jsme si připadali jako král v pohádce. Dokonce i založení hradu je tak
trochu pohádkové. Podle pověsti měla tvrz stát na protějším kopci Kotouč, ale stavbu
překazili trpaslíci. Město Štramberk, to není jen hrad, to je i místní specialita Štramberské uši
a nádherné okolí Moravskoslezských Beskyd, Oderských vrchů.
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Jízda na koních v ranči pohoda. V rámci ŠvP jsme zrealizovali další akce v blízkém okolí i
přesto, že nám počasí moc nepřálo. Jeden ze zajímavých projektů byl den "ČK a já". Den plný
her, teoretických i praktických znalostí a dovedností. Také vznikla nová přátelství a společné
zážitky.
Dobrodiní dětem zaplatilo autobus a nakoupilo odměny, které dostaly za soutěže konané ve
škole v přírodě.
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 1.000,Kč, 2. místo ve výši 700,-Kč a 3. místo ve výši 400,-Kč.
První místo získala třída 3.A – třídní učitelka Mgr. Marta Sedláčková, druhé místo třída 2.A –
třídní učitelka Mgr. Pavla Jarošová a třetí místo třída 2.B – třídní učitelka Mgr. Zdeňka
Böhmová. V roce 2010 se celkem na sběru papíru a železa vybralo 23.772,-Kč.
Turnaj školních družin v Karviné o pohár ředitele školy – 9. ročník
V květnu se za krásného počasí sešlo na hřišti Základní školy U Lesa sedm družstev školních
družin ze všech částí Karviné. Tedy asi 60 fotbalistů, kteří mezi sebou sehráli několik zápasů.
První místo získala ŠD Majakovského, druhé místo ŠD Družby a třetí místo ŠD Dělnická.
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
V dubnu se na Základní škole U Lesa konala každoroční dopravní soutěž. Akce se zúčastnili
žáci z prvního i druhého stupně základní školy. Trasu statečně zvládli všichni.
Dobrodiní dětem předala sladké odměny.
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 2010 odměnu v ceně 300,- Kč získala 8.A třída p. uč. Mgr. Petry Olbřimkové.
Zápis do prvních tříd
Jako každoročně Dobrodiní o.p.s. a divadlo malých forem AMADIS připravilo pro nové
prvňáčky program a nakoupilo sladkosti (bonbony, lízátka) a jiné propagační materiály. Tuto
akci zorganizovala členka dozorčí rady paní učitelka Mgr. Václava Wojewodová.
Kytičky 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
Velký den našich prvňáčků - 15. prosinec. Slavnostně je pan král se svoji družinou přijal do
svého stavu, za nové rytíře a rytířky naší školy. Nejdříve jim děti z Amadisu připravily
program, potom je paní učitelky postupně představily panu králi a pak bylo na řadě pasování.
A nakonec malá hostina, jak to na správném královském dvoře bývá.
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Noční čtení
12. 03. 2010 se na Základní škole U Lesa konala akce s názvem „Noční čtení“ Akce se
zúčastnili žáci 1. a 2. stupně základní školy U Lesa v Karviné-Ráji.
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.
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.
Osobnost třídy
Na konci roku dostala každá třída pro jednoho žáka knihu. Dobrodiní nakoupilo knihy
v hodnotě 1.698,-Kč.
Výjezd do Beskyd
Ve dnech od 20.2. - 21.2. – 2010 se uskutečnil zimní výjezd na RS Studeničné. Akce se
zúčastnili žáci 3., 6. a 9. tříd. Cílem akce byl aktivní odpočinek se spoustou soutěží, při
kterých byla spolupráce starších žáků s mladšími žáky a opačně velmi důležitá. Užívali jsme
si sněhové nadílky, soutěžili jsme ve stavbách na sněhu, sáňkovali jsme, při večerním
programu jsme soutěžili i v poskytování první pomoci se zaměřením na rychlost a přesnost.
Někteří z nás i malovali. Výjezd na hory jsme ukončili rychlou jízdou na bobech až na
vlakové nádraží.
Dobročinná akademie na pomoc obětem zemětřesení na Haiti
Dvacet karvinských základních a středních škol se domluvilo a sestavilo scénář na tři
dobročinná představení, která se konala dne 17.února. Také naše škola přispěla do programu,
reprezentovali nás žáci 6.A - Adam Janošec a Milan Rus s vítězným číslem naší MTV Show „
Zvonky štěstí“. Karel Gott a Darinka Rolincová v jejich podání měli obrovský ohlas. Jejich
spolužačka Natálie Miklánková byla vybrána, aby spolu s dalšími dvěma moderátory celou
show moderovala. Svého úkolu se zhostila na výbornou. Naše škola, díky rodičům, přispěla
do společné sbírky více než 7000,-Kč. Celkem se zásluhou iniciativy dětí vybralo více než
112 000,-Kč. Dobrodiní dětem zaplatilo jízdné na tuto akci.
Den Země - projekt "MODRÁ VODA RAK 1
V rámci "TÝDNE PRO ZEMI" se v Karviné- Hranicích v lesoparku Dubina uskutečnilo
čištění místního potoka a přilehlého prostoru. Akce se konala v rámci města a projektu
"MODRÁ VODA RAK 1". Zúčastnily se jí děti karvinských škol a naše ZŠ U Lesa zde určitě
nemohla chybět. Žáci 3.- 7. ročníků byli ochotni "obětovat" část středečního odpoledne,
nelenit doma u počítače a vyrazit na přírodě prospěšnou akci. Tak jako každoročně zde děti
mohly vidět, jak vandalové znečistili potok a blízké okolí. Určitě si na ně vytvořily svůj
názor. Přesto z potoka odstranily veškeré věci, které život rakovi říčnímu znesnadňují. Dle
informací zástupce magistrátu města zde bude v nejbližších dnech probíhat monitoring potoka
a pak po jeho vyhodnocení se bude rozhodovat o dalším "vysazení" raka říčního.
Den dětí
Dobrodiní pro děti na jejich svátek připravilo malé překvapení. Každý žák Základní školy U
Lesa dostal malou sladkost.

8

Broučkiáda
Dne 11. 10. proběhla v tělocvičně naší školy akce nazvaná "Broučkiáda", nejdříve jsme si s
„Hopsalínem“ zatančili, zasoutěžili, občerstvili se a potom jsme vyrazili do lesoparku
rozloučit se s létem a broučky. K tomu nám hrála paní vychovatelka Gábina a svítili
lampiónky.

5. Získané dotace, finanční příspěvky a dary
Darovací smlouvy od rodičů zdravotně postižených žáků na Základní škole U Lesa
v Karviné – Ráji
Rodiče všech zdravotně postižených žáků i rodiče žáků autistické třídy měsíčně přispívají na
účet Dobrodiní o.p.s. částkou 200,-Kč. Z této částky se nakupují pomůcky výhradně pro jejich
děti.
Postižených žáků bylo v roce 20110 celkem 9, z toho2 žáci přišli v září, 1 žákyně v červnu
odešla.
Žáků v autistické třídě bylo v roce 2010 celkem 7, z toho 1 žák v červnu odešel.
Zůstatek v pokladně postižených žáků k 31. 12. 2010 činí 20.190,-Kč.
Zůstatek v pokladně autistické třídy k 31. 12. 2010 činí 9.687,50 Kč.
Výběr příspěvků pro školní rok 2010/2011
Od žáků byla vybrána částka 22.950,-Kč.
Pasování prvňáčků
Rodiče nám dobrovolně na této akci přispěli částkou 280,-Kč.
Broučkiáda
Rodiče nám dobrovolně na této akci přispěli částkou 2.070,-Kč.
Sběr papíru a železa
V roce 2010 jme na sběru papíru a železa vydělali částku 27.352,- Kč
Darovací smlouva
1. Starcom International s.r.o. nám daroval cartridge, tonery, repro a příslušenství PC
v ceně 6.456,2. Kroužek badmintonu – rodiče žáků, kteří se tohoto kroužku zúčastňují darovali celkem
částku 3.500,-Kč. Z této částky se žákům nakupují míče, sítě.
Dotace z Fondu primátora
- „Otevřená škola“ = schválená částka 10.000,-. Z této dotace bylo zakoupeno PC pro
postiženého žáka, včetně tiskárny a příslušenství.
Dotace z Fondu volného času
- „Celoroční činnost Dobrodiní“ = schválená částka 5.000,-. Z této dotace byly finančně
podpořeny akce – fotbalový turnaj ŠD, výjezd žáků do Beskyd, zápis do 1. tříd, vyřazení
5. ročníků.
- „Tvůrčí aktivity dětí – keramická dílna“ = schválená částka 2.000,-. Z této dotace bylo
zakoupeno – kerazit, keramická hmota, distanční sloupek do pece.
- „Podpora amatérského divadla AMADIS“ = schválená částka 2.000,-. Z této dotace byly
zakopeny – knihy a karnevalové ozdoby.
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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.

6. Přehled činnosti společnosti
Leden - březen
• Příprava projektu pro sběr papíru a železa
• Příprava uzávěrky účetnictví za rok 2009, výroční zpráva
• Vyhledávání grantu, zpracovávání projektu
• Zdravotnická soutěž – příprava
• LVVZ
• Zimní hraní pro MŠ
• Den otevřených dveří
• Zápis do 1. Tříd
• Florbalový turnaj
Duben – červen
• Příprava na ocenění žáků na konci školního roku
• Doplnění kroniky
• Sběr starého papíru, PET víček
• Dopravní soutěž
• Kopaná ŠD
• Ocenění žáků
• Vyhodnocení sběru papíru, železa, PET víček
• Modrý rak
• Ukončení školního roku
• HMZ – městské kolo
• Dny Země
• Škola v přírodě
Červenec – září
• Schválení plánu na školní rok 2009/2010
• Získávání sponzorů
• Příprava sběrové akce
• Schválení žádostí učitelů
• Den dětí
• Ukončení školního roku s 5. s 9. ročníky
Říjen – prosinec
• Pasování prvňáčků
• Sběr papíru
• Oslovování sponzorů
• Mikuláš, Vánoční jarmark
• Zajistit autobus pro děti, které se zúčastní lyžařského výcviku
• Zhodnocení činnost společnosti za daný rok
• Zhotovení nástěnky o.p.s. Dobrodiní a její prezentace na ZŠ U Lesa
10

•
•

Pokračování ve sběru papíru a železa, pokračování ve sběru PET víček
Pasování prvňáčků
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Po dlouhých de tivých dnech konečně vysvitlo sluníčko a s několikatýdenním zpo děním se
mohl uskutečnit 9. Ročník turnaje v kopané mezi kolními dru inami v Karviné.
Dne 10. 06. 2010 se nakonec z 10 p ihlá ených tým se lo jen 6

asi 60 hráč . Chlapci i

jejich p. vychovatelky p inesli skvělou náladu.
Po vy azovacích zápasech nakonec 3 mu stva odehrála utkání mezi sebou, tedy ka dý
s ka dým. Pro nás i pro ostatní dru inky byla postrachem

D Majakovského, která si ji

podruhé za sebou odnesla nově zakoupený putovní pohár. Na dal ích místech se umístily
D Dru by a

D Dělnická. Pro na e borce zbylo letos 4. Místo. I letos opět podlehli

v penaltovém rozst elu.
Vítězná dru stva obdr ela krásné věcné ceny a v echna byla odměněna sladkými
odměnami, které poskytla obecně prospě ná společnost Dobrodiní.
Ji 2. Rokem byli oceněni také nejlep í hráči vítězných tým , kte í také obdr eli diplom a
malou cenu. Skvělou atmosféru podporovala děvčata z na eho pohybového krou ku se
svými ponpónami.
Opět bychom chtěli poděkovat kolníkovi koly p. Neradovi, který nejen e h i tě pokosil a
nalajnoval, ale také odpískal vět inu utkání. Ná dík pat í také p. učiteli Kudělovi.
Ji teď se tě íme na p í tí jubilejní 10. Ročník.
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MODRÁ VODA „RAK 1“
V rámci „TÝDNE PRO ZEMI“ se v Karviné-Hranicích
v lesoparku Dubina uskutečnilo čištění místního
potoka a přilehlého prostoru. Akce se konala
v rámci města a projektu „MODRÁ VODA RAK 1“.
Zúčastnily se jí děti karvinských škol a naše ZŠ U Lesa
zde určitě nemohla chybět.
Žáci 3. - 7. ročníků byli ochotni „obětovat“ část
středečního odpoledne, nelenit doma u počítače a
vyrazit na přírodě prospěšnou akci.
Tak jako každoročně zde děti mohly vidět, jak vandalové znečistili potok a
blízké okolí. Určitě si na ně vytvořily svůj názor. Přesto z potoka odstranily
veškeré věci, které život rakovi říčnímu znesnadňují.
Dle informací zástupce magistrátu města zde bude v nejbližších dnech
probíhat monitoring potoka a pak po jeho vyhodnocení se bude rozhodovat
o dalším „vysazení“ raka říčního.
Poděkování patří dětem, které se zapojily. Na závěr cituji slova žákyně 3.
třídy….“doma sice nemám uklizený pokojíček, ale mám takový dobrý pocit,
že jsem udělala něco pro přírodu“.
Všem zúčastněným patří dík.
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Den otevřených dveří - 13. a 14.1.

Dobročinná akademie na pomoc obětem zemětřesení na Haiti

Studeničné - 20.2. - 21.2.

Noční čtení - 12.3.
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Škola v přírodě

Den Země - projekt "MODRÁ VODA RAK 1"
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Soutěž HMZ

Slavnostní vyřazení deváťáků - 30.6.
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