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Stránka 1 z 19

Obsah

2

1.

Základní údaje o společnosti

3

2.

Orgány společnosti

4

3.

Zaměření obecně prospěšných aktivit

5

4.

Hlavní akce obecně prospěšné společnosti

6-9

5.

Získané dotace, finanční příspěvky, dary

9

6.

Přehled činnosti společnosti

10-11

Zpráva o hospodaření společnosti

12-15

Schválené akce na školní rok 2010/2011

16

Fotografie z akcí pořádaných ve školním roce 2010/2011

17-21

Zpráva dozorčí rady, podpisy dozorčí a správní rady

22

Stránka 2 z 19

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 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 Karviné-Ráji 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 23. 11. 2009

SPRÁVNÍ RADA
Předseda

Mgr. Anna Šajdlerová

Místopředsedové

Mgr. Pavla Jarošová
Mgr. Petra Olbřimková
Mgr. Martina Bystroňová

Členové

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

DOZORČÍ RADA
Předseda

Evgenie Hanusová

Členové

Mgr. Zdeňka Böhmová
Mgr. Václava Wojewodová

ÚČETNÍ

Anastázie Rohlová

POKLADNÍ

Michaela Kučerová

V roce 2011 zasedala správní rada Dobrodiní o. p. s. celkem 8 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

Lyžařský výcvik
Dobrodiní přispělo částkou 2 000,- Kč na lyžařský výcvik pořádaný Základní školou U Lesa
v Karviné-Ráji. Účastníci tohoto kurzu byli ubytování na chatě Energetika Třinec v Hrádku ve
Slezsku. Žákům byl proplacen autobus.
Zdravotnický kroužek
V úterý 17. dubna 2012 se na Základní škole U Lesa v Karviné sešli mladí zdravotníci a
poměřili své znalosti v poskytování předlékařské první pomoci. Uskutečnilo se městské kolo
HMZ v rámci všech základních škol ve městě a jeho okolí. Soutěž proběhla ve 2 kategoriích, I.
a II. stupně. Soutěže se zúčastnilo 8 družstev. Soutěžilo se ve družstvech na 5-ti stanovištích s
8 poraněními. Jedná se o postupové soutěže, které pořádá Český červený kříž. Soutěž byla
velmi náročná na teoretickou i praktickou přípravu. Do vyššího kola postoupila družstva z 1. a
2. místa I. a II. stupně. Projekt seznámil děti s principy záchrany života, ochrany zdraví, první
pomoci, pomoc v pohybu handicapovanými občany. Umožnil uplatnit základní znalosti, jak
pracovat s lidmi, jak jim pomáhat v době běžné i době mimořádné situace. Zabezpečil nácvik
dovednosti základní první pomoci. Družstva ZŠ U Lesa obsadila první místa.
Ukončení 5. a 9. ročníků
V červnu se uskutečnilo oficiální ukončení s pátými a devátými ročníky. Páté ročníky byly
povýšeny na druhý stupeň základní školy, deváté ročníky na první stupeň střední školy. Každý
ročník dostal od naší společnosti částku ve výši 1.000,-, kterou použili dle svého uvážení na
zakoupení šerp, pohoštění apod.
Škola v přírodě
Ve dnech 9. - 20. 05. 2011 se žáci 2. - 5. ročníků účastnili ozdravného pobytu v Beskydech v
Dolní Lomné - Penzion Armáda. Základní škola získala v rámci dotačního programu ze
Státního fondu životního prostředí /SFŽP/ tzv."Národního programu"- program XI. –
ozdravné pobyty dětí" dotaci na uspořádání ozdravného pobytu pro naše žáky 1. stupně –/
2. – 5. ročník/ v celkové výši 226 395,-Kč. Pobytu se účastní 90 dětí, 5 učitelů, 1 vychovatelka
a 6 externích pracovníků. Dobrodiní přispělo dětem na autobus ve výši 4 500,-Kč.
Škola v přírodě byla dále dotována částkou 2 250,-Kč, která byla použita na zaplacení krytého
bazénu v Dolní Lomné.
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 uvedené školy. Na konci školního roku jsou vyhlášeny tři nejlepší třídy,
které byly finančně odměněny. První místo částkou 1 000,-Kč, druhé místo 700,-Kč a třetí
místo 400,-Kč. První místo získal třída 4. A, druhé místo třída 2. A, třetí místo třída 3. B.
V roce 2011 se na sběru papíru a železa vydělalo 17.625,-Kč.
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Turnaj školních družin v Karviné o pohár ředitele školy – 10. ročník
V květnu se na travnatém hřišti při ZŠ U Lesa sešlo sedm družstev školních družin ze všech
částí Karviné. Tedy cca 60 malých fotbalistů, kteří mezi sebou sehráli několik zápasů. Obecně
prospěšná společnost podpořila tuto akci částkou 1 000,-Kč na nákup odměn pro tyto
sportovce.
Dopravní soutěž
V dubnu se na základní škole konala dopravní soutěž. Akce se zúčastnili žáci prvního i
druhého stupně školy. Trasu, kterou jim nachystala paní učitelka Müllerová s asistentkami a
panem školníkem, zvládly všechny děti. Dobrodiní děti odměnila sladkostí a diplomem.
Sběr PET víček
Základní škola U Lesa se ve velké míře zaměřuje na ekologii. V rámci tohoto projektu se
během celého školního roku sbírali víčka z PET láhví. Víčka sbíraly babičky, sousedky i
samotné děti. Nejvíce víček nasbírala třída paní učitelky Petry Olbřimkové, které byly pro děti
předány sladké odměny ve výši 300,-Kč.
Zápis do prvních tříd
Jako každoročně i letos Dobrodiní a divadlo malých forem AMADIS pod vedením paní
učitelky Václavy Wojewodové připravilo pro nové prvňáčky program a nakoupilo sladkosti a
jiné propagační materiály, které se dětem při zápisech rozdávaly.
Pasování prvňáčků
Tak jsme opět po roce přijali rytířky a rytíře do naší královské družiny ZŠ U Lesa. Slavnostní
akt proběhl 30. listopadu za hojné účasti příbuzných a přátel dětí. AMADIS zahrál pohádku
"O Smolíčkovi, který nechtěl chodit do školy". Netradiční pojetí této pohádky zaujalo
každého. Potom mohli rodiče prostřednictvím videa a prezentace posoudit dosavadní práci
našich prvňáčků. A pak to začalo, přišel pan ředitel coby král se svou družinou, aby pasoval
naše prvňáčky, slib za ně přečetla Natálie Miklánková. Paní učitelky panu králi představily své
prvňáčky a pan král provedl slavnostní pasování, každému předal šerpu a pasovací listinu.
Celá akce byla zakončená velkou královskou hostinou. Slavnostní odpoledne se líbilo dětem i
rodičům.
O. p. s. Dobrodiní přispělo na tuto akci částkou 2 139,-Kč.
Dětský parlament
Správní rada schválila částku 700,-Kč. Tuto použila paní učitelka Václava Wojewodová na
nákup odměn pro žáky, kteří jsou členy žákovské rady Dětského parlamentu.
Osobnost třídy
Na konci školního roku 2010/2011 dostala každá třída pro jednoho – vybraného žáka knihu.
Celkem se za knihy utratilo 2 769,-Kč.
Valentýnský karneval
Jelikož děti rádi zkouší nové věci, tak proč ne školní ples pro děti. S nápadem přišla
předsedkyně Žákovské rady Dětského paramentu Natálie Miklánková ze 7. A. Udělejme si
ples, přesně takový, jaký mají dospělí. Tak jsme se do toho pustili. První školní dětský ples
bude valentýnský. A výzdobu si připravíme v hodinách výtvarné výchovy, a budou to srdíčka
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na tisíc způsobů. Láska má také mnoho podob. A hned jsme se pochlubili se svým nápadem
našim kmotřencům z 1. stupně. Dětem se nápad natolik zalíbil, že chtěly Valentýnský ples
taky. Jsme zvyklí našim malým spolužákům vyhovět, budou mít svůj ples taky! Ta velká sláva
vypukla 11. února: pro 1. – 4. ročník od 15.00 hod. do 17.00 hod. a pro 5. - 9. ročník se ples
konal ve stejný den od 18.00 hod. do 22.00 hod. Obě akce byly hojně navštíveny nejen
našimi žáky, ale v případě těch mladších, přišli i jejich rodiče. Děti celým odpolednem i
večerem provázeli moderátoři Jenda z 9. B a Natálka ze 7. A. Bavili vtipnými scénkami,
soutěžemi a hádankami. Na konec jsme na obou bálech vyhlásili královnu a krále plesu. Děti
si přinesly pohoštění, ze kterého jim organizátoři z vyšších ročníků připravili švédské stoly a k
poslechu i tanci jim hráli naši osvědčení diskžokejové Adam, Danek a Ondra.
Noční dobrodružství ve škole - Cesta kolem světa
V pátek 4. 3. jsme opět po roce zůstali ve škole celou noc. Konala se naše tradiční akce
"Noční dobrodružství ve škole". Tentokrát jsme se stali velkými cestovateli.
Nejdříve se děti sešly v multimediální učebně a rozdělili se do skupin. Dostali mapu a
cestovatelské pokyny. Každá skupina procházela celou školu - vlastně celým světem a na
stanovištích všichni členové plnili různé úkoly. Nakonec proběhlo vyhodnocení a šlo se spát.
Výjezd do Beskyd
Skupina 20 žáků se zúčastnila výjezdu do Beskyd s cílem uklidit přírodu po dlouhém zimním
období. Ubytovali se v RS Armáda. Po příjezdu a ubytování byli žáci seznámeni s programem
na celé tři dny. V pátek se odpočívalo, za to v sobotu byl akční den. Dopoledne bylo
zaměřeno na sběr odpadků. Uklízelo se v okolí rekreačního střediska a nejbližší lesík. Po
odpoledním klidu se děti zapojili do soutěže v malování na téma "Životní prostředí". V
podvečerních hodinách vedoucí střediska pozval děti k ohni, aby jim poděkoval a zároveň
pohostil opékaným párkem. Večer nás čekaly odměny za nejlepší sběrače a kreslíře. Poslední
den byl sportovní.
Vedoucí akce byla paní učitelka Alena Cieslová.
Den ZEMĚ
Tak jako každý rok jsme na naší škole v dubnu slavili Den Země. A to 15. dubna a jako obvykle
pracovně. Tentokrát jsme si zvolili modrou barvu, takže se naše škola pěkně modrala. Jen ta
obloha nejspíš nedávala pozor a místo modré se oblékla do šedivé. Začali jsme sběrem.
Skoro každý z nás přinesl do školy 3 kg starého papíru a nějaké to víčko z PET láhve. Nasbírali
jsme 687 kg papíru a 99 kg víček. Jednotlivé třídy měly svůj přidělený úsek a ten si uklidily.
Protože počasí nám tentokrát nepřálo, většina dětí pracovala na svých projektech ve třídách.
Zpracovávaly různá témata: Jaro je tu, Třídění odpadu, Lesy – plíce Země, Společenstva vod,
Ekologie a ochrana přírody, Jarní stromy, Recyklace odpadů, Domácí mazlíčci, Příroda a my.
Naši integrováni spolužáci se zaměřili na zdravou výživu. 8. B se nezalekla chladného a trochu
uplakaného rána a vydala se do Technických služeb v Karviné, aby zjistila, co se u nás děje s
odpadem.
Nakonec proběhlo vyhodnocení soutěží ve sběru a také byly vyhodnoceny nejlepší práce v
jednotlivých třídách. Obdrželi jsme drobné odměny a sladkosti.
V pondělí 18. dubna žáci pokračovali a to především s úklidem ve škole i v blízkém okolí. Bylo
co uklízet po zimním období. Snaha dětí se vyplatila. Okolí je čisté a uklízené.
Vedoucí akce byla paní učitelka Marta Sedláčková.
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Velikonoční jarmark
V úterý 19. dubna jsme uspořádali na naší škole tradiční Velikonoční jarmark a zase jsme
všechny návštěvníky okouzlili, ba přímo nadchli. Doložit to můžeme utrženými penězi za naše
výrobky. Letos tato suma činí 13 645Kč, peníze jdou na fond o.p.s. Dobrodiní a ta je zase
poskytne nám dětem. Každá třída si připravila svůj stánek s výrobky. Po 14 hodině jsme začali
s prodejem. Výrobky byly nápadité, tradiční i novátorské, posuďte sami. Spolužáci připravili
také jarní koutek s žebřiňákem vlastní výroby, panáčky pařezáčky, krepové rozkvetlé větvičky
a spoustou dalších zajímavých věcí. Rodiče a přátelé naší školy poseděli, pomlsali a koukli se i
na pěvecká a taneční vystoupení, která si děti připravily. Každý si přišel na své a my věříme,
že nejen děti, ale i rodiče mají naši školu rádi a budou se za námi vracet. A my je rádi opět
přivítáme.
Zpracovala Václava Wojewodová, vedoucí akce.
Florbal - 28. 04. 2011
Dne 28. dubna se konal na naší škole turnaj ve florbale. Zúčastnily se ho všechny třídy
prvního stupně. Každá třída se na turnaj pečlivě připravovala a trénovala. Dvě smíšená
družstva za třídu pak bojovala na hřišti a ostatní fandili v hledišti. Nejdříve začali prvňáci,
pokračovali druháci, další skupinu tvořili třeťáci a nakonec hráli čtvrťáci a páťáci. Boje byly
opravdu urputné. Góly se slavily jak na hřišti, tak v hledišti. V každé skupině nakonec
proběhlo vyhlášení vítězů a nejlepších hráčů a hráček. Jednotlivé týmy obdržely diplomy a
drobné odměny, které věnovala obecně prospěšná společnost Dobrodiní.
Zpracoval Jaroslav Kuděla, vedoucí akce.
Další akce a s nimi spojené výdaje konané v roce 2011:
Název akce
Jízdné žákům, kteří se zúčastnili sportovních soutěží
Kytičky pro prvňáčky
Startovné
Den dětí
Recyklovaní
Mikuláš
Broučkiáda

Vyčerpaná částka
1 298,987,200,1 617,536,1 027,3 400,-

Celkem byla ve školním roce 2010/2011 za akce vydaná částka 33 648,-
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Získané dotace, finanční příspěvky a dary










Za příspěvky od žáků se v roce 2011 vybrala částka 34 750,-Kč.
Na akci Velikonoční jarmark se prodaly výrobky v celkové částce 17 064,-Kč.
Na akci Broučkiáda rodiče přispěli částkou 2 070,-Kč.
Nadační příspěvek z Nadačního fondu Tesco ve výši 5 000,-Kč
= dny Země
Dotace z Fondu volného času dětí statutárního města Karviné ve výši 5 000,-Kč
= celoroční činnost Dobrodiní
Dotace z Fondu volného času dětí statutárního města Karviné ve výši 5 000,-Kč
= divadelní kroužek AMADIS
Darovací smlouva firma INVART servis, s. r. o. ve výši 3 000,-Kč
Za sběr papíru byla získána částka ve výši 17 625,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. 12.2011 činí 8 624,-Kč.
= Zůstatek v pokladně speciální autistické třídy k 31. 12.2011 činí 5 694,-Kč.

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.

Stránka 10 z 19

6

Přehled činnosti společnosti

Leden – březen
 Sběr papíru a železa, PET víček, PET láhví
 Příprava uzávěrky účetnictví za rok 2010
 Příprava výroční zprávy
 Příprava na zdravotnickou soutěž HMZ
 LVVZ
 Den otevřených dveří
 Zápis do prvních tříd
 Florbalový turnaj
 Valentýnský karneval
Duben – červen
 Příprava na ocenění žáků na konci školního roku
 Doplnění kroniky
 Sběr papíru a železa, PET víček, PET láhví
 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, PET láhví
 Oslovování sponzorů
 Mikuláš, Vánoční jarmark
 Vánoční hraní pro mateřské školy
 Zajištění lyžařského výcviku
 Prezentace společnosti
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Příloha: fotky z akcí
Ukončení s 9. ročníky

Ukončení s 5. ročníky

Den dětí

Hlídka mladých zdravotníků - soutěž
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Škola v přírodě - Ozdravný pobyt v Beskydech - 9. - 20. 5. 2011

Dopravní soutěž - školní kolo - 5. 5. 2011

Florbalový turnaj - 28. 4. 2011

Velikonoční jarmark - 19. 4. 2011
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Den ZEMĚ - 15. 4. 2011

Lyžařský kurz - 23. 1. - 27. 1. 2011 - Hrádek ve Slezsku

Den otevřených dveří - 13. 1. 2011
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