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1 Základní údaje o občanském sdružení
Občanské sdružení (dále také „sdružení“) bylo registrováno pod názvem OS Šeřík Výškovice
u Ministerstva vnitra České Republiky dne 1. 3. 2011 pod č.j. VS/1-1/83 430/11-R.
Dne 24. 3. 2011 proběhla ustavující členská schůze, na níž byla zvolena předsedkyně sdružení
a členky výboru.
Předsedkyně sdružení:
Členky výboru:

Ing. Helena Starková,
Ing. Lenka Holková,
Mgr. Petra Štěpánová.

Funkcí pokladníka a vedením daňové evidence sdružení byla pověřena Ing. Lenka Holková.
Funkcí revizora pověřena Mgr. Markéta Klvačová.
U Fio banky, a.s. jsme založili účet č. 2300127002/2010. Výhodou tohoto účtu je jeho
transparentnost, což znamená, že pohyby na účtu lze kdykoliv prohlédnout na webových
stránkách banky.
Občanské sdružení poté v úzkém kontaktu s vedením mateřské školy zahájilo svoji činnost,
která byla směřována ke všem dětem v mateřské škole.

1.1 Cíl sdružení
Cílem sdružení je podporovat a rozvíjet činnost mateřské školy na ulici Předškolní 1
v Ostravě - Výškovicích nad rámec, který jí poskytuje obec a stát.
Tento cíl má být dosahován především těmito činnostmi:
1. Organizování kulturních, společenských a sportovních akcí pro děti i rodiče
2. Organizování dobrovolné výpomoci pro potřeby školky (pro zájmovou činnost, pro
zlepšení vybavenosti školky)
3. Informovanost a prezentace školky
4. Spolupráce se státními i nestátními, domácími i zahraničními organizacemi
zabývajícími se výchovou a vzděláváním dětí a mládeže

1.2 Členové sdružení
V druhém pololetí školního roku 2010/2011 bylo 15 členů sdružení a ve školním roce
2011/2012 je 12 členů. Pohyblivost členů je dána tím, že členství je závislé na zaplacení
členského příspěvku v každém školním roce. Občanské sdružení ale téměř všechny své
aktivity směřuje ke všem dětem z mateřské školy.
Členská schůze jako nejvyšší orgán občanského sdružení byla v roce 2011 svolána třikrát.

2 Aktivity občanského sdružení v roce 2011
2.1 Akce pro děti a jejich rodiče
Na jaře jsme v rámci akcí pořádaných mateřskou školou na její zahradě zajistili občerstvení,
které bylo převážně tvořeno domácí výrobou. Tyto domácí výrobky byly rodiči poskytnuty
zdarma. Nakoupeno bylo pouze pití. Neprodané nápoje jsou uskladněny u jedné z členek
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výboru sdružení. Na jedné z akcí jsme také uspořádali malý jarmark, kde se
prodávaly rukodělné výrobky.
Pod záštitou sdružení proběhla velikonoční sbírka, jejíž výtěžek byl určen na odměny pro děti
k ukončení školního roku. Jednalo se o dobrovolné příspěvky rodičů.
Na jaře se děti z mateřské školy na náš popud zúčastnily soutěže Schauma školkám a
Goodyear Bezpečná školka. Účast bychom rádi zopakovali i v roce 2012.
Od poloviny května do konce června probíhala ve školce občanským sdružením organizovaná
soutěž tříd ve sběru papíru, vítězná třída obdržela věcný dar – Lego set. Další kolo soutěže
tříd ve sběru papíru bylo vyhlášeno na začátku školního roku 2011/2012 s vyhlášením vítězné
třídy k 31. 1. 2012.
V květnu a září zorganizovalo sdružení opékání párků u Odry pro děti i rodiče.
K ukončení školního roku 2010/2011 vytvořilo sdružení pro každé dítě z mateřské školky
pamětní medaili s jeho jménem, školním rokem a třídou, které navštěvovalo. S drobným
dárkem a sladkostí byly předány dětem v jednotlivých třídách.
V říjnu proběhla drakiáda se soutěží o nejhezčího draka.
V listopadu sdružení zorganizovalo lampiónový průvod. Děti se posléze mohly zúčastnit
výtvarné soutěže o nejhezčí obrázek s tématikou lampiónového průvodu. Obrázky byly
naskenovány a zveřejněny na webových stránkách sdružení, kde proběhlo veřejné hlasování a
vyhlášení vítěze.
V prosinci jsme pro nejmladší děti z mateřské školy zajistili Mikuláše s andělem a všem
dětem byl rozdán Mikuláš z perníku, upečený členkou sdružení a nejmladší děti zároveň
obdržely reklamní pexesa od téže členky.

2.2 Další aktivity
V srpnu byl uveden
http://osserik.webnode.cz

do

provozu

web

občanského

sdružení

na

adrese:

Za mateřskou školu připravilo občanské sdružení projekt „Chceme hřiště na hraní“, v rámci
kterého se snažíme získat finanční prostředky na nákup herních prvků na zahradu mateřské
školy. Oslovili jsme několik firem s žádostí o sponzorský příspěvek. Na podzim roku 2011
byly zpracovány žádosti do grantových programů různých nadací a nadačních fondů. Tento
projekt je stále otevřený, shánění finančních prostředků pokračuje i v roce 2012.
Také jsme za mateřskou školu zpracovali projekt „Ze školky do školy s úsměvem“ určený
předškolákům a v rámci tohoto projektu žádali finanční prostředky z rozpočtu města Ostravy.

3 Akce v roce 2012
Téměř všechny akce pro děti a rodiče pořádané v roce 2011 chceme zopakovat. Jsou to
drakiáda, lampiónový průvod, opékání párků, Mikuláš. Nově máme v plánu ve spolupráci
s mateřskou školou uspořádat sportovní soutěže pro děti, uskutečnit poznávací výlet, jehož
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součástí bude hledání pokladu a rozšířit výtvarnou soutěž po celý rok. Ve spolupráci
s mateřskou školou a Ski areálem Vaňkův kopec se nám podařilo zorganizovat pro zájemce
z řad dětí lyžařský výcvikový kurz, který by se měl uskutečnit na přelomu února a března
2012. Také máme v plánu rozvíjet u dětí sociální cítění a rozšiřovat jejich sociální povědomí
tím, že navážeme kontakty s lidmi jiné generace.

4 Hospodaření sdružení v roce 2011
4.1 Příjmy
Příjmy v Kč:
Členské příspěvky
Dary
Příjmy z akcí
Ostatní
Celkem

4.350
6.066
2.510
2.234
15.160

Členské příspěvky:
Členské příspěvky získané na druhé pololetí školního roku 2010/2011 a členské příspěvky
získané na školní rok 2011/2012. Pro druhé pololetí školního roku 2010/2011 byla stanovena
částka 100,- Kč, pro školní rok 2011/2012 částka 250,- Kč za jedno dítě a 300,- Kč za dvě
děti.
Dary:
Na konci roku 2011 jsme obdrželi dar od pana Josefa Minarčíka ve výši 5.000,- Kč. Dar
ve výši 1.066,- Kč představuje výtěžek z velikonoční sbírky.
Ostatní:
Položka „ostatní“ zahrnuje především výtěžek ze sběru papíru, a to ve výši Kč 2.233,- Kč.
Částka ve výši 682,- byla získaná ve druhém pololetí školního roku 2010/11. Ve druhém kole
soutěže, tj. na podzim roku 2011, bylo ze sběru papíru získáno 1.551,- Kč. Druhé kolo
pokračuje v roce 2012.

4.2 Výdaje
Výdaje v Kč:
Akce
Administrativa
Ostatní
Celkem

2.343
305
934
3.582

Akce:
Jedná se zejména o nákup občerstvení (pití, tyčinky), nákup materiálu na výrobu medailí na
konci školního roku 2010/2011, nákup drobných pozorností za účast na akcích pořádaných
naším sdružením a také nákup odměn pro vítěze soutěží.
Administrativa:
V roce 2011 byly použity finanční prostředky na nákup náplně do tiskárny (tisk letáků, tisk
formulářů v rámci grantových řízení) a částečně byla proplacena přeprava papíru do sběrného
dvora.
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Ostatní:
Jedná se o nákup Lega pro vítěznou třídu ve sběru papíru a nákup nástěnek do šaten
v mateřské škole.
Vzhledem k tomu, že občanské sdružení bylo zaregistrováno v březnu 2011 a nebylo možné
předem stanovit předpokládané příjmy, nebyl pro rok 2011 připraven rozpočet. Hospodařili
jsme tedy bez schváleného rozpočtu, a proto byly výdaje minimalizovány. Některé výdaje
vztahující se k činnosti občanského sdružení byly hrazeny členy sdružení (přeprava sběru,
poštovné, náplň do tiskárny, papíry).
V listopadu byla provedena revize finanční dokumentace (pokladní doklady a výpisy
z běžného účtu, pokladní deník) a také kontrola pokladny.

5 Rozpočet na rok 2012
5.1 Příjmy
Příjmy v Kč:
Dotace
Členské příspěvky
Příjmy z akcí
Dary (sbírka rodičů)
Ostatní (výtěžek ze sběru papíru)
Zůstatek z roku 2011
Celkem

38.150
3.750
2.000
2.000
300
11.578
57.778

Jménem občanského sdružení jsme pro rok 2012 žádali o dotaci z rozpočtu města Ostravy a
z rozpočtu městského obvodu Ostrava - Jih. Uspořádali jsme dobrovolnou sbírku na odměny
na soutěže během karnevalu, který se bude konat v únoru 2012. Počítáme cca s 15 členy, naše
snaha ovšem je zvýšit jejich počet. Na jaro opět plánujeme ve spolupráci s mateřskou školou
na akce zajistit občerstvení s převážně domácí výrobou. Soutěž ve sběru papíru nebude v roce
2012 pravděpodobně pokračovat vzhledem k nízké výkupní ceně suroviny.

5.2 Výdaje
Výdaje v Kč:
Akce
Ostatní
Administrativa
Celkem

40.950
13.000
1.900
55.850

Do položky „ostatní“ je zahrnuta doprava dětí, odměna pedagogovi, odměna pro vítěze
ze soutěže ve sběru papíru a dar školce. Položka „administrativa“ obsahuje např. náplň
do tiskárny, přeprava, poštovné.
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6 Přílohy
Na závěr uvádíme ukázku fotek z našich akcí uskutečněných v roce 2011. Další pak naleznete
na stránkach: http://osserik.rajce.net
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