
Zápis ze schůze o.p.s. Dobrodiní 

ze dne 19. 06. 2012 
 

 

Přítomni:  Mgr. Anna Šajdlerová 

   Mgr. Petra Olbřimková  

   Martina Bystroňová 

   Petra Paloncyová 

   Mgr. Alena Cieslová 

   Mgr. Ilona Gráczová       

        

Omluveni:  Ludmila Adamíková 

Mgr. Pavla Jarošová 

Mgr. Kateřina Pražmová 

 

Hosté:   Mgr. Michaela Mlynarczyková 

   Bc. Lucie Fišerová 

   Mgr. Eva Szwedová 

   Radka Štoudková 

  

Program: 
1. Změna právní úpravy 

2. Změny ve správní radě 

3. Schválené akce na školní rok 2012/2013 

4. Žádosti  

5. Různé  

 

ad. 1. 

- Předsedkyně přítomné seznámila se změnou právní úpravy obecně prospěšných společností 

 

Usnesení: 

Výše uvedené bylo schváleno správní radou. 

Hlasování: 

Pro – všichni přítomni    proti – nikdo  nikdo se nezdržel hlasování 

 

ad. 2. 

- Ukončení členství = Mgr. Anna Šajdlerová, Mgr. Pavla Jarošová, Ludmila Adamíková, Mgr. 

Alena Cieslová 

- Správní rada =  

 Ředitel : Mgr. Alena Cieslová 

1. Místopředseda: Mgr. Petra Olbřimková 

 Noví členové: Radka Štoudková, Mgr. Michaela Mlynarczyková, Bc. Lucie Fišerová 

 Stávající členové: Petra Paloncyová, Mgr. Kateřina Pražmová, Mgr. Ilona Gráczová, 

 Martina Bystroňová  

- Dozorčí rada = zůstává do 23. 11. 2015 ve složení: Evgenie Hanusová – předsedkyně, 

členové – Mgr. Zdeňka Böhmová, Mgr. Václava Wojewodová 

 

Usnesení: 

Výše uvedené bylo schváleno správní radou. 

Hlasování: 

Pro – všichni přítomni    proti – nikdo  nikdo se nezdržel hlasování 

 

ad. 3.  

- Pro školní rok 2012/2013 byly schváleny tyto akce: 

- Autobus na LVVZ = 3.000,- 

- Odměny LVVZ = 500,- 

- Pasování prvňáčků = 2.000,- 

- Vánoční jarmark = 5.100,- (300,-/třída) 

- Zápis do 1. třídy = 500,- 

- Odměny za sběr papíru = 1. místo – 1.000,-, 2. místo – 700,-, 3. místo – 400,- 



- Odměny pro osobnost třídy = 200,-/třída – 3.600,- 

- Zdravotnický kroužek = 700,- 

- Ukončení s 5. ročníky = 1.000,- 

- Ukončení s 9. ročníky = 1.000,- 

- Odměny za sběr PET víček = 300,- (1. místo) 

- Turnaj ŠD v kopané = 1.000,- 

- Dopravní soutěž = 500,- 

- Florbalový turnaj 1. stupně = 500,- 

- Škola v přírodě – autobus = 3.000,-/ akce 

- Škola v přírodě – odměny = 500,-/ akce 

- Mimořádné akce = 2.000,- 

- Kytičky pro prvňáky = 1.200,- 

- Startovné = 600,- 

- Dětský parlament = 700,- 

- Ukončení roku = 10,-/dítě, cca 3.640,- 

- Den dětí = 2.500,- 

- Dny Země = 1.000,- 

- Výjezd do Beskyd – jízdné = 2.000,- 

- Recyklovaní = 500,- 

- Mikuláš = 2.000,- 

- Přírodovědná soutěž - odměny  = 600,- 

- PL Wodzislaw – autobus = 4.000,- 

- Přírodovědná soutěž jízdné = 700,- 

- ZOO Ostrava – autobus = 3.000,- 

- Výdaje za akce cca 55 190,- 

 

 

ad. 4. 

1. Žádost p. uč. Šajdlerové na zakoupení pracovních listů do HV, per a notýsků pro budoucí 

prvňáky 

2. Žádost p. uč. Olbřimkové na poskytnutí příspěvku ve výši 500,- na odměny v soutěži 

recyklovaní 

3. Žádost p. uč. Cieslové na autobus do Karviné 2 ve výši 1.000,- 

4. Žádost p. uč. Cieslové na jízdné pro žáky, kteří se zúčastní pobytu v Beskydech ve výši 

2.000,- 

5. Žádost p. uč. Cieslové na jízdné pro žáky, kteří se zúčastní přírodovědné soutěže v ZOO 

v Ostravě ve výši 800,- 

6. Žádost p. uč. Cieslové na jízdné pro žáky, kteří se zúčastní výjezdu do ZOO v Ostravě ve výši 

2.500,- 

7. Žádost p. uč. Cieslové na jízdné pro žáky, kteří se zúčastní výjezdu do Polské Wodzislawi ve 

výši 4.500,- 

8. Žádost p. uč. Cieslové na odměny pro žáky, kteří se zúčastní výjezdu do Beskyd ve výši 

1.000,- 

9. Žádost p. uč. Stehnové na odměny pro žáky, kteří se zúčastní přírodovědné soutěže ve výši 

1.000,-  

10. Žádost p. uč. Wojcikové o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,- na zakoupení 

potřeb do pracovního vyučování (tavné pistole, řezací nože apod.) 

11. Žádost ved. ŠD p. Pelikánové o poskytnutí příspěvku ve výši 1.000,- na odměny do turnaje 

školních družin v kopané, který pořádá ŠD při ZŠ U Lesa 

12. Žádost p. uč. Harantové o poskytnutí příspěvku na autobus pro žáky, kteří se zúčastní LVVZ 

ve výši 4.000,- 

13. Žádost p. uč. Harantové o poskytnutí příspěvku na odměny pro oceněné sportovce ve výši 

1.000,- 

14. Žádost p. uč. Štefánikové a Böhmové na autobus a odměny do ŠVP 

 

Usnesení: 

Žádost č. 1 – schválen nákup notýsků a per pro budoucí prvňáky ve výši 2.000,- 

Žádost č. 2. – schválen nákup odměn pro žáky v soutěži v recyklovaní ve výši 500,- 

Žádost č. 3 – schváleno proplácení autobusu ve výši 1.000,- 

Žádost č. 4 – schváleno proplácení autobusu ve výši 2.000,- 

Žádost č. 5. – schváleno proplácení jízdného ve výši 800,- 



Žádost č. 6 – schváleno proplácení jízdného ve výši 3.000,- 

Žádost č. 7 – schváleno proplácení autobusu ve výši 3.000,- 

Žádost č. 8 – schválen nákup odměn pro žáky, kteří se zúčastní výjezdu v Beskydech ve výši 1.000,- 

Žádost č. 9 – schválen nákup odměn pro přírodovědné soutěže ve výši 1.000,- 

Žádost č. 10 – neschváleno, napsat žádost na Životní prostředí. 

Žádost č. 11 – schválen nákup odměn pro fotbalový turnaj ŠD ve výši 1.000,- 

Žádost č. 12 – schváleno proplácení autobusu ve výši 3.000,- 

Žádost č. 13 – schválen nákup odměn pro ocenění sportovců ve výši 1.000,- 

Žádost č. 14 – schváleno proplácení autobusu ve výši 3.000,-, schválen nákup odměn ve výši 500,- 

 

Hlasování: 

Pro – všichni přítomni    proti – nikdo  nikdo se nezdržel hlasování 

 

ad. 5. 

Na třídních schůzkách oslovit rodiče žáků a vybrat jednoho dobrovolníka za ročník, který 

spolupracovat s Dobrodiním na jednotlivých akcích. 

 

 

 

 

 

Zapsala : Michaela Kučerová 

   

         Mgr. Anna Šajdlerová   

       předsedkyně správní rady 

Příloha: Prezenční listina 


