ŠKAMNA spolek rodičů a přátel ZŠ bratří Fričů Ondřejov
Činnost spolku ve školním roce 2017/2018
2017

Obědy dětem (pomoc s přípravou dokumentace)
Webu spolku - spuštění
Trička s logem školy - výroba a prodej
Vánoční výstava – aktivní účast, pomoc s organizací

2018

Oživlý betlém – aktivní účast
Velikonoční výstava – aktivní účast, pomoc s organizací
Žádost o dotaci na rekultivaci záhonů před školou
Školní ples – organizace
EPP Pomáhej pohybem (sběr bodů pro zisk dotace od Nadace ČEZ), zisk dotace
50 000 Kč na rekultivaci záhonů před školou
2x brigáda na záhonech (rekultivace záhonů před školou)
100 let republiky - příprava, organizace a v říjnu 2018 uskutečnění oslav

Dary škole ve školním roce 2017/2018
● Doprava na lyžařský výcvik 10 000 Kč.
● Odměny na recitační a pěveckou soutěž – celkem s poštovným
1 204 Kč.
● Nástěnné obrazy pro 1. třídu – celkem s poštovným 1 266 Kč.
● 6 knih od Dagmar Šottnerové - celkem s poštovným 812 Kč.
● Sluchátka Sony MDR-ZX110 k PC 13 ks - celkem s poštovným 4 184 Kč.
● Sady medailí pro sportovní soutěže – 16 sad s trikolorou a štítkem - celkem s poštovným 1 894 Kč.
● Trička s logem a názvem školy, 14 kusů - celkem 3 626 Kč.
● Odměny žákům na konci šk. roku – celkem 2 265 Kč.
● Tašky a bonbony – vítání prvňáčků – 1 117 Kč.

CELKEM ZA ŠK. ROK 2017/2018

26 012 Kč

Stanovy spolku – výběr textu k hospodaření spolku (kompletní stanovy viz www.skamna.cz):
…Spolek hospodaří s prostředky získanými zejména z členských příspěvků, z darů od fyzických a právnických osob,
ze státních příspěvků, dotací, grantů, z příjmů ze své činnosti a z výnosu svého majetku.
…Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k zajištění a financování
činností naplňujících poslání a účel spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.
…Osoby, vykonávající funkci v orgánech spolku, tak činí bez nároku na finanční odměnu či jakékoli jiné majetkové
zvýhodnění.

Staňte se členy našeho spolku a pomozte škole i našim dětem.
Nechcete být členy, ale přesto chcete pomoci? Přispějte na činnost spolku zasláním
jakékoli částky na účet spolku číslo 224133275/0300.
Víc o nás a spolku naleznete na www.skamna.cz

