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1 Úvod
Rok 2012 navazoval na rok, ve kterém bylo občanské sdružení OS Šeřík Výškovice (dále jen
„sdružení“) registrováno. Pokračovalo se v akcích realizovaných v uplynulém roce a dále se
rozšiřovala spolupráce s mateřskou školou. Do práce ve sdružení se zapojili noví rodiče, kteří
s sebou přinesli další rozvoj a nové nápady, jak dětem z mateřské školy obohatit život během
dopoledního vyučování i odpoledního volného času.
V textu této zprávy se uvádí mateřská škola, čímž se myslí mateřská škola na ulici
Předškolní 1 v Ostravě – Výškovicích.
webové stránky OS Šeříku Výškovice: www.osserik.webnode.cz
fotogalerie: www.osserik.rajce.idnes.cz

2 Akce uspořádané v roce 2012
V roce 2012 sdružení připravilo pro děti z mateřské školy tyto akce:
 na jaře: Motoshow, soutěže na Den dětí,
 na podzim: opékání párků, Drakiáda, Lampionový průvod,
 na závěr roku: Mikulášská (pro členy sdružení).
Při odpoledních akcích organizovaných pedagogy z mateřské školy bylo sdružením zajištěno
drobné občerstvení formou domácích výrobků.
V průběhu roku byly realizovány dva projekty, finančně podpořené z rozpočtu Statutárního
města Ostravy – městského obvodu Ostrava – Jih (dále také „městský obvod“):
 „Nejsme tady sami“
Cílem projektu bylo propojit dvě různé generace a to tak, že děti z mateřské školy
navštívily seniory v domovech pro seniory a pod vedením paní učitelek vyrobily
drobné dárky a připravily představení.
 „Namaluj mi hned, jak vidíš svůj svět“
Cílem projektu byl přirozený rozvoj výtvarných schopností dětí, možnost si
vyzkoušet různé výtvarné techniky naučené v mateřské škole, dále podpořit
soutěživost a schopnost výtvarně vyjadřovat a sdělovat své zážitky, pocity či
informace. Jednalo se o 7 kol výtvarné soutěže, kdy děti doma se svými příbuznými
malovaly obrázky na vyhlášená témata. Za to byly odměněny drobnostmi v podobě
různých výtvarných předmětů.
V roce 2012 byl pro děti z mateřské školy poprvé zajištěn kurz lyžování „Usměvavé
lyžování“ realizovaný na Vaňkově kopci v Horní Lhotě a atletický kurz realizovaný
v prostorech mateřské i základní školy. Oba kurzy zprostředkovalo sdružení.

3 Hospodaření v roce 2012
Příjmy v roce 2012 zahrnovaly zejména členské příspěvky, dobrovolné příspěvky od rodičů a
výtěžky z prodeje vlastních výrobků. Dále sdružení obdrželo dotaci ve výši Kč 10.000,-z rozpočtu městského obvodu na dva projekty (viz bod 2).
Celkem příjmy za rok 2012 činily Kč 18.912,54.

2

Výdaje sdružení za rok 2012 byly čerpány především v souvislosti s akcemi uvedenými
v bodě 2. Obecně se jednalo o nákup výtvarných potřeb, sladkostí předávaných dětem
za účast na soutěžích, nákup surovin na občerstvení. Výdaje spojené s dotací jsou
v pokladním deníku odděleny zvlášť a byly čerpány ve výši Kč 9.500,--.
Celkem výdaje za rok 2012 činily Kč 18.196,50.
K 31. 12. 2012 vykazovalo sdružení zůstatek finančních prostředků Kč 12.344,36.

4 Podpora v roce 2012
V roce 2012 přispěli rodiče nad rámec členských příspěvků v rámci dobrovolné sbírky na
nákup dárků předávaných dětem na únorovém karnevale a dobrovolné sbírky uspořádané
během lampiónového průvodu.
Jak je zmíněno výše, sdružení obdrželo v roce 2012 dotaci ve výši Kč 10.000,-- z rozpočtu
městského obvodu na projekty „Nejsme tady sami“ a „Namaluj mi hned, jak vidíš svůj svět“.

5 Zhodnocení
Zásadní cíl - propojení rodiny s mateřskou školou – byl v roce 2012 naplněn. Pro další léta
bude vhodné zapojovat více rodičů a hlavně nově příchozí rodiče, ať není sdružení závislé jen
na několika stálých lidech, a také vylepšit komunikaci mezi občanským sdružením a
mateřskou školou.
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6 Fotodokumentace
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