DOBRODINÍ o. p. s.

Výroční zpráva
Rok 2013
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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 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 do 22. 11. 2012

Členství od 23. 11. 2012
ŘEDITELKA:

Mgr. Alena Cieślová

SPRÁVNÍ RADA
Předseda
1. Místopředseda
2. Místopředseda

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

Členové

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 2013 zasedala správní rada Dobrodiní o. p. s. celkem 3 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
Lyžařský výcvik
Dobrodiní přispělo částkou 3 500,- 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 v ceně 3.000,- a nakoupeny odměny v ceně 5.000,-.
Vyčerpaná částka: 3.000,- Kč.
Pasování prvňáčků
Byla vyplacená částka 2.000,- Kč, ze které bylo pořízeno občerstvení a pasovací stužky.
Velikonoční jarmark
Na Velikonoční jarmark byla uvolněna částka 5. 400,-. Skutečně utracená částka ve výši
4.297,- byla použita na nákup materiálu potřebného k výrobě výrobků určených na akci.
Zápis do 1. tříd
Na akci byly zakoupeny bonbony, které byly budoucím prvňáčkům rozdány.
Sběr papíru
Za 1. místo ve sběru papíru byla vyplacená částka 999,-, která byla použita na odměny pro
žáky. Za 2. místo byla vyplacená částka 700,- a 3. místo částka 398,-. Peníze byly použity na
odměny, které rozdělily třídní učitelky mezi žáky ve třídách, které tyto místa získaly.
1. místo získala třída p. uč. Sedláčkové 4. A, 2. místo třída p. uč. Šajdlerové 1. A, 3. místo třída
p. uč. Hodulíkové 5. A.
Odměny za osobnost třídy
V každé třídě si žáci vybrali svou osobnost, která byla obdarována knížkou. Částka, kterou
o.p.s. za knihy vyplatila byla ve výši 2.086,-Kč.
Hlídka mladých zdravotníků
Na odměny pro žáky, kteří pravidelně navštěvují zdravotnický kroužek a zúčastňují se
soutěže HMZ byla vyplacena částka 700,-Kč.
Dne 18. dubna 2013 na základní škole U Lesa v Karviné - Ráji předvedli mladí zdravotnici své
dovednosti při MĚSTSKÉ KOLO HLÍDEK MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ. Žáci základních škol plni
vědomosti a dovednosti v pondělí, v odpoledních hodinách soutěžili v poskytování první
pomoci. V průběhu školního roku ve svých kroužcích získávali základní znalosti a dovednosti
v poskytnutí první pomoci při neodkladné resuscitaci u srdečního selhání, zástavě dechu,
jako následku infarktu, otravy, úrazu elektrickým proudem, masivního krvácení, otevřené
zlomenině, popálenině II. stupně, mozkolebečního poranění, ale také odřenině či poleptání.
Nabyti vědomostmi a především dovednostmi čestně bojovali o získání prvenství v soutěži a
postup do vyššího okresního kola, které se uskutečnilo 6. května 2013. Soutěž se konala ve
třídách výše uvedené školy pod dohledem přísných rozhodčích, kteří jsou zároveň
zdravotničtí instruktoři místní organizace Českého červeného kříže. Vítězové postoupili do
Regionálního kola, které se uskutečnilo v Šumperku dne 8. června 2013.
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Vyřazení 5. a 9. ročníků
Každým rokem se loučí deváťáci se svou školu, slavnostní rozloučení proběhlo 27. 6. v
dopoledních hodinách v kině Centrum. Odpoledne proběhlo loučení páťáků s prvním
stupněm.
Dobrodiní přispělo na vyřazení částkou 1.987,-Kč, ze které byly zakoupeny květiny pro
učitele, občerstvení pro rodiče a odměny pro žáky.
Sběr PET víček
První místo ve sběru PET víček získala ve školním roce 2012/2013 třída p. uč. Böhmové 2. B,
které byla vyplacená částka ve výši 300,-Kč na odměny.
Turnaj školních družin
Na odměny pro turnaj školních družiny byla vyplacena částka 996,-Kč.
Dopravní soutěž
Za vyplacenou částku 519,-Kč byly zakoupeny odměny pro žáky, kteří se zúčastnili dopravní
soutěže pořádané Základní školou U Lesa v Karviné-Ráji.
Florbalový turnaj
Každoročně pořádá o.p.s. pro žáky 1. st. florbalový turnaj. Částka 1.286,-Kč byla použita na
odměny pro sportovce.
Škola v přírodě
Ve školním roce 2012/2013 jeli žáci Základní školy U Lesa do školy v přírodě celkem 3x.
První se uskutečnila od 4. 4. 2013 do 12. 4. 2013 v Prostřední Bečvě a zúčastnili se jí žáci tříd
4. A a 4. B. Druhá se uskutečnila od 11. 5. 2013 do 17. 5. 2013, zúčastnili se jí žáci 2. A, 2. B,
3. A a 3. B. Třetí se uskutečnila od 19. 5. 2013 do 26. 5. 2013 v Hrádku a zúčastnili se jí žáci 5.
A a 5. B., 6. A.
Dobrodiní dětem přispělo částkou ve výši 9.100,- na proplacení autobusů a 1.773,- na
odměny pro žáky, kteří se ŠvP zúčastnili.
Kytičky pro prvňáčky
Žákům prvních tříd byly nakoupeny kytičky v ceně1.225,-Kč. Byly rozdány dětem první den
školní docházky.
Startovné
Žáci Základní školy U Lesa se zúčastnili několikrát sportovních soutěží. O.p.s. proplatila
startovné na těchto akcích ve výši 951,-Kč.
Dětský parlament
Na odměny pro Dětský parlament p. uč. Wojewodová utratila částku 700,-Kč.
Ukončení školního roku
Dětem byly zakoupeny odměny v celkové výši 3.312,-, tj. 10,-/žák.
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Den dětí
Dětem z celé ZŠ U Lesa byly zakoupeny na jejich slavnostní den sladkosti v celkové výši
1.594,-Kč.
Dny Země
Jako každý rok i letos jsme přispěli na DEN ZENĚ. Děti se rozdělili na 1. až 4. ročník - barva
bílá a 5. až 9. ročník - barva modrá.
1. stupeň začal den sběrem papíru, poté žáci ve svých třídách vyráběli makety měst z plastů,
různých krabic a krabiček. Také stavěli z víček a povídali si o životním prostředí.
2. stupeň začal připravovat projektový den již dva týdny předem. Žáci byli rozděleni do
dvanácti promíchaných skupin, úkolem každé skupinky bylo seznámit se, zvolit si název,
připravit si různé druhy plastů a nasbírat papír. A dne 17. 4. každá skupina prošla 12 různými
stanovišti, na kterých žáci získávali body za splněné úkoly. Na závěr proběhlo vyhodnocení v
tělocvičně školy. Celou soutěž vyhrálo 4. družstvo s názvem NAFŤÁCI, které získalo 179 bodů,
druhé bylo družstvo č. 9. PANAMAX se 178 b., třetí 11. družstvo ŠIŠKY se 176 b.
Dobrodiní přispělo na akci částkou 1.000,-Kč.
Výjezd do Beskyd
Žákům, kteří se zúčastnili ozdravného pobytu v Beskydech, bylo proplaceno jízdné ve výši
1.676,-Kč. Na odměnách byla utracená částka 1.058,-Kč.
Recyklovaní
Za sběr baterií byla na odměny vyplacena částka 525,-Kč.
Mikuláš
Mikuláš se konal ve středu 5. prosince. Nejdříve se žáci prvního stupně a hosté - děti z
mateřské školy V Aleji a Euniky sešli v tělocvičně, kde jim žáci druhého stupně připravili
divadlo a soutěže. Po ukončení rejdění se žáci vrátili do tříd a do každé třídy ještě jednou
zavítal Mikuláš s andělem a čerty, aby rozdali dárečky a sladkosti. Na akci byla uvolněna
z o.p.s. částka ve výši 2.014,-Kč.
Přírodopisná a chemická soutěž
Na odměnách a sladkostech byla vyplacena žákům, kteří se soutěží zúčastnili částka 1.010,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 ve výši
2.932,- Kč.
Na exkurzi po Karviné byl proplacen autobus ve výši 1.536,ZOO Ostrava
Základní škola U Lesa se podílí na financování medvěda ušatého. Proplatila autobus do ZOO
ve výši 2.000,-Kč.
Na přírodovědnou soutěž, která se opět konala v ZOO, byl proplacen autobus v ceně 1.010,Kč.
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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 2013 30.280,-Kč.
Školní ples
Dne 2. 3. 2013 naše organizace uskutečnila ve spolupráci s pracovníky Základní školy U Lesa
druhý školní ples, který se konal v Obecním domě Družby.
Výtěžek z plesu činí: 67.087,- Kč
Pasování prvňáčků
Dobrovolný příspěvek rodičů na akci byl ve výši 879,-Kč.
Dobrovolný příspěvek na šk. rok 2013/2014
Celkem dobrovolný příspěvek 34.450,-Kč
Velikonoční jarmark
Výdělek z prodeje výrobků, které si děti samy připravily, byl ve výši 14.527,-Kč.
Vánoční jarmark
Výdělek z prodeje výrobků, které si děti samy připravily, byl ve výši 17.195,-Kč.
Finanční sbírka na povodně
Na povodně bylo na dobrovolném příspěvku vybráno 9.021,-Kč. Peníze byly předány ČČK
v Karviné.

5

Získané dotace, finanční příspěvky a dary










Darovací smlouva na balíček do tomboly na ples od firmy MASPO Elektro ve výši
1.000,-Kč
Darovací smlouva na nákup ceny do tomboly na plese od firmy PROMOS ALFA ve výši
500,-Kč
dar
Darovací smlouva na školu v přírodě od p. Zieliny ve výši 4.500,-Kč
Darovací smlouva na nákup toneru pro žáka T. Sekrose od J. Sekrose ve výši 547,-Kč.
Darovací smlouva na soutěž HMZ od firmy Mölnlycke Health Care Klinipro ve výši
2.500,-Kč
Darovací smlouva na školu v přírodě pro třídu 2. B od firmy SSKA Karviná ve výši
10.000,-Kč.
Darovací smlouva na školu v přírodě pro třídu 4. B od firmy TOHOMAR TRANS s.r.o.
ve výši 10.000,-Kč
Darovací smlouva na věcný dar (drátěný regál) v hodnotě 672,- do tomboly na plese.
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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. 12.2013 činí - 5.736,-Kč.
= Zůstatek v pokladně speciální autistické třídy k 31. 12.2013 činí 11.104,- 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.
6

Přehled činnosti společnosti

Leden – březen
 Sběr papíru a železa, PET víček, PET láhví
 Příprava uzávěrky účetnictví za rok 2012
 Příprava výroční zprávy
 Příprava na zdravotnickou soutěž HMZ
 LVVZ
 Den otevřených dveří
 Zápis do prvních tříd
 Florbalový turnaj
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
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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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Zpráva dozorčí rady:
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