Zápis z 3. jednání představenstva
ŠKAMNA spolek rodičů a přátel ZŠ bratří Fričů Ondřejov (Spolek ŠKAMNA Ondřejov)
se sídlem Nám. 9 května, Ondřejov, 251 65, IČ: 227 31466 konaného 9.4.2018 od 20 hod.
Přítomní:

PharmDr.Martin Pačovský, Mgr. Lucie Diasová Vejvodová, Mgr. Marie Foltánková,
Ing. Kateřina Preislerová Štolcová, Marie Fuchsová.

Kontrola úkolů z předchozích jednání představenstva
Změna dispozičních práv k bankovnímu účtu byla provedena 13.2.2018.
Zrušena byla platební karta (včetně poplatku) a vedení účtu je nyní zdarma. Poplatky za příchozí a odchozí
platby zůstaly (došlá platba 5 Kč, převod – odchozí platba 2 Kč).
Souhrn činností spolku od 10/2017 do 3/2018
11/2017 Dětská trička s logem - celkem objednáno 48 kusů triček za 8 640 Kč.
12/2017 Propagace projektu „Obědy pro děti“.
12/2017 Účast na vánoční výstavě, prodej triček, pohoštění a drobných dárkových předmětů, dílnička pro
děti. Výnos z této akce byl 2 776 Kč.
1/2018 Účast na Oživlém betlému – prodej občerstvení, rozdávání perníčků dětem, podávání čaje z jídelny
a nealkoholického punče od sponzora pro návštěvníky zdarma. Výnos z této akce byl 2 177 Kč.
3/2018 Obdržena dotace z rozpočtu obce Ondřejov pro rok 2018 – 5 000 Kč.
3/2018 Účast na velikonoční výstavě, propagace, oslovení prodejců, prodej triček, pohoštění a drobných
dárkových předmětů, dílnička pro děti. Výnos z této akce byl 8 286 Kč.
1-3/2018 Příprava plesu – objednána kapela, smlouva s OSA, pronájem sálu, příprava vstupenek, jednání
se ZŠ a devátou třídou, zajištění organizace, personálu, pohoštění, techniky, ….
Požadované a proplacené příspěvky pro školu:
- Doprava na Lyžařský výcvik 10 000 Kč. Zajišťuje E. Štosová.
- Odměny na recitační a pěveckou soutěž – knihy Bylo nás pět 69 Kč, 2x Tajemství, záhady, rekordy
v přírodě 109 Kč/ks, Zvířátka ve 4 ročních období 99 Kč, 2x Červená knížka pro školáky 29 Kč/ks, 2x Dětská
obrázková encyklopedie 99 Kč, Veselá říkadla o zvířátkách 99 Kč, 2x Brunclík a lev 79 Kč/ks, Devatero
pohádek 1 - 69 Kč, Krakonošovy pohádky 69 Kč, Za sedmero horami 69 Kč. Celkem s poštovným 1 204 Kč.
Zajišťuje: J. Potměšilová.
Pomůcky požadované školou ze seznamu, ke kterým byl doručen konkrétní požadavek:
- Nástěnné obrazy pro 1. třídu – Malá násobilka, Násobky čísel, Slovní druhy. Cena 399 Kč/ks. Celkem
s poštovným 1 197 Kč. Zajišťuje: Z. Lázničková.
- 6 knih od Dagmar Šottnerové - roční období Jaro 79 Kč, Velikonoce 79 Kč, Léto a podzim 135 Kč,
Adventní čas 135 Kč, Vánoce 135 Kč, Zima 135 Kč. Celkem s poštovným 812 Kč. Zajišťuje: H. Schwarzová.
- Sluchátka Sony MDR-ZX110 k PC 13 ks. Celkem s poštovným 4 184 Kč. Zajišťuje: D. Novotná.
Plán činností pro školní rok 2017/2018
Dne 8.1. 2018 rozeslal předseda Martin Pačovský otevřený Google dokument s návrhy činností všem
členům spolku. Členové spolku se měli možnost do 28.2.2018 vyjádřit k připravovaným činnostem spolku a
navrhnout různé další aktivity. Představenstvo spolku zhodnotilo a vybralo činnosti dle návrhu plánu
činností přiloženého v příloze tohoto zápisu.
Počet platných hlasů: 5
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0
Návrh Plánu činností pro školní rok 2017/2018 byl jednomyslně přijat.
Sady medailí pro žáky školy
Dne 3.4.2018 byla spolku doručena žádost o příspěvek na odměny (medaile) za školní sportovní soutěže.
Požadovaná částka je cca 2 500 Kč za 2-4 sady pro 8 tříd (vč. stužky a emblému). Zajišťuje B. Kocánová.
Počet platných hlasů: 5
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0
Návrh na zakoupení sad medailí max. do částky 2 500 Kč byl jednomyslně přijat.
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Dětská trička s logem – dar škole v hodnotě 3 626 Kč
Spolek ŠKAMNA Ondřejov navrhl darovat ZŠ bratří Fričů Ondřejov 14 ks dětských triček ve čtyřech
velikostech s oboustranným barevným potiskem: vpředu logo, vzadu název školy.
Trička budou použita pro žáky při školních akcích (zápis do 1. třídy, den otevřených dveří), reprezentaci na
soutěžích a olympiádách. Darované dětské velikosti pro školu: S=7-8 let – 4 ks, M=9-10 let - 2 ks, L=11-12
let - 4 ks, XL=13-14 let - 4 ks. Cena 259 Kč/ks. V celkové hodnotě 3 626 Kč.
Spolek nechal vyrobit celkem 48 kusů triček za 8 640 Kč na vlastní náklady k prodeji na akcích a k propagaci
školy. Dosud bylo prodáno 12 ks na vánoční výstavě, Oživlém betlému a velikonoční výstavě. Celkem zbývá
prodat 22 ks triček.
Počet platných hlasů: 5
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0
Návrh na počet darovaných dětský triček s logem školy byl jednomyslně přijat.

Příloha
Návrh Plánu činností pro školní rok 2017/2018

V Ondřejově dne 9.4.2018

Zapisovatel: Marie Fuchsová
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Přehled/plán činnosti Spolku ŠKAMNA Ondřejov – školní rok 2017/2018
Akce

Termín

Popis

Konání Valné hromady spolku

10/2017

zpráva o činnosti a výsledky hospodaření v minulém
období, volba členů představenstva, schválení nových
stanov, vyslechnutí návrhů členů spolku a ZŠ.

Podpora akce „Obědy pro děti“ ve
spolupráci se školou

11/2017

příprava propagačních materiálů, pomoc s jejich
distribucí a propagací akce.

Zprovoznění webových stránek
spolku

12/2017

lepší informovanost o aktivitách spolku, zasílání informací
na e-mailové adresy členů.

Zadání a výroba triček
propagujících školu

12/2017

propagace školy, dar škole k propagaci školy, pro žáky
na školní akce, reprezentaci na soutěžích a olympiádách,
příjem do pokladny spolku.

Aktivní účast na prodejní vánoční
výstavě

12/2017

výroba a prodej pohoštění, školních triček a drobných
dárkových předmětů, organizace „dílničky“ pro děti.

Aktivní účast na akci „Oživlý
betlém“

01/2018

výroba a prodej pohoštění, školních triček a drobných
dárkových předmětů.

Příspěvek na dopravu žáků školy
na lyžařský výcvik

01/2018

tradiční příspěvek škole.

Příprava plánu činnosti spolku na
šk. rok 2017/2018 – Open Google
dokument pro návrhy členů

01/2018

návrhy a zpětná vazba členů k plánu činnosti spolku.

Žádost o dotaci z rozpočtu obce na
01/2018
činnost spolku

podána žádost o dotaci ve výši 5 000,- Kč na činnost
spolku.

Nákup cen/odměn za umístění dětí
v každoroční pěvecké a recitační
soutěži školy

nakoupeny knihy dle výběru školy.

02/2018

Nákup školních pomůcek a techniky
02na podporu školních aktivit
05/2018

představenstvem schválen nákup pomůcek a techniky
dle přání učitelů v celkové částce cca 12 400,- Kč
(seznam viz zápis z 2. jednání představenstva konaného
18.1.2018).

Aktivní účast na velikonoční
prodejní výstavě

03/2018

příprava a propagace akce, oslovení prodejců, výroba a
prodej pohoštění i baleného občerstvení a drobných
dárkových předmětů, prodej triček, organizace „dílničky“
pletení pomlázek pro děti.

04Úprava záhonů před budovou školy
06/2018

žádost o dotaci ČEZ, brigáda členů, odstranění a odvoz
zaplevelené zeminy, navezení nového substrátu, mulč,
kompost, přesazení a ořez stávajících rostlin, nákup a
výsadba nových rostlin, aplikace hnojiv.

Organizace a pořádání školního
plesu

kompletní zajištění plesu ve spolupráci se školou
(zajištění sálu, hudby, pohoštění, prodej vstupenek,
obsluha, pořadatelská služba, …)

05/2018

