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2. Cíle sdružení
1. Sdružení je ustanoveno, aby všestranně podporovalo rozvoj Základní školy Svobodné a Mateřské
školy v Písku.
2. Sdružení iniciuje, řídí a provádí projekty zejména v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže,
EVVO, dramatické výchovy, seznamování veřejnosti se životem školy.
3. Sdružení spolupracuje s radou školy.
4. K zabezpečení cílů činnosti shromažďuje sdružení finanční a materiální prostředky.

3. Orgány sdružení
Předsedkyní sdružení byla v roce 2010 Jitka Čápová.
Místopředsedkyní byla Magdaléna Šimonková.
Pokladníkem byl Robert Žák.
Výbor sdružení tvořili tito (zvolení) členové:
Jitka Čápová, Magdaléna Šimonková, Kateřina Čápová, Kamila Chmelíková, Robert Žák, Petr Vaněk.
Valná hromada se konala 8.6. 2010.
Dále se konaly čtyři schůzky výboru sdružení v těchto termínech: 24.3., 23.8., 5.9., 2.11.

4. Hospodářská činnost
Sdružení pravidelně podává v řádném termínu přiznání k dani, bylo tomu tak i v letošním roce. Sdružení
letos zaměstnávalo 1 zaměstnance na 0,25 úvazek . Byla jím předsedkyně sdružení Jitka Čápová na postu
koordinátora sdružení.
Prostředky na její mzdu byly získány z dotace MŠMT a ze sdružení.
K činnosti sdružení fungoval i v letošním roce bankovní účet u GE Money Bank č. 7701105544 / 0600.
Správcem účtu a pokladny byl Robert Žák.
Interně byl účet rozdělen na třídní fondy, fond družiny a nadstandard, aby bylo možné analyzovat příjmy
a výdaje.
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4.1. Podúčet třídy
Tento podúčet sloužil k zajištění školních potřeb pro žáky. Při hromadném nákupu bylo možné jednotlivé
položky pořídit levněji. Navíc některé požadované školní potřeby jsou používány pouze na naší škole a
jsou obtížně dostupné (např. sešity jsou vyráběny na zakázku, akvarelové barvy a kreslící bloky jsou
pořizovány v Německu apod.).
Od rodičů byl na školní potřeby vybírán příspěvek ve výši 500,- Kč na žáka.
4.2. Podúčet družina
Tento podúčet byl zřízen od začátku školního roku 2010/11. Přispívali do něj rodiče, jejichž děti
navštěvují školní družinu částkou 200 Kč na rodinu. Prostředky sloužily k nákupu pomůcek do družiny.
4.3. Podúčet nadstandard
Z tohoto účtu byla hrazena činnost školy nad rámec výuky. Tyto prostředky se používaly na pronájmy
sálů, divadla, organizaci slavností, pořádání přednášek a besed pro děti a rodiče, tvůrčích dílen, nákup
netradičních materiálů k výuce, pomůcek pro výuku, výzdobu školy, prezentaci školy, návštěvy lektorů
a další.
Od rodičů byl vybírán příspěvek 500,- Kč na žáka.
4.4 Hospodářský výsledek jednotlivých projektů a oblastí
Viz příloha č.1
4.5 Dotace k jednotlivým projektům
Řada aktivit Sdružení je realizována v rámci některého z projektů, na které čerpáme dotace z grantových
programů. Pro přehlednost je zde uveden přehled projektů, na které byla získána dotace a sponzorské dary
nad 3 000 Kč.
Darující
Jihočeský kraj
Město Písek
MŠMT
KONABO
Škvarková Milica
Kovalský Tibor
Ecomodula, s.r.o.
Zámečníková Radka
Říha Miroslav-PRIMA
Jihočeský kraj

Dotované projekty
Olympiada
DD2010
MŠMT
Copánek
projektová dokumentace
Copánek
Olympiada
Třída T. Mandíka
nadstandard
Olympiada

4.6 Rekapitulace majetku sdružení na účtech
Viz příloha č. 1
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Celková částka
10 000
72 000
80 000
8 000
10 000
10 000
5 000
5 000
3 000
10 000
203 000

5. Akce sdružení
5.1. Samostatné aktivity a podíl na školních akcích
Jednorázové akce:
8.3.

Masopustní rej městem a veselice

9. 4.

Vynášení smrtky

9. 4.

Velikonoční jarmark a tvůrčí dílny

9. 5.

pásmo ke Dni matek

21. 5.

Rytířské slavnosti

3.6. – 4.6.

Duhové divadlo

11. 11.

Martinská slavnost

24. 11.

Tvůrčí dílna Vázání adventních věnců

27. 11.

Adventní jarmark

16. 12.

Vánoční slavnost

Fungování ochotnického divadelního souboru Copánek
Soubor Copánek funguje pod hlavičkou sdružení od září 2006. V roce 2010 v něm pracovalo 17 členů,
z toho 6 dětí, žáků ZŠ Svobodná. Soubor pracoval na pravidelných 2,5 hodinových zkouškách každé
úterý v loutkovém sále KD či v družině dle potřeby.
Soubor uváděl pohádku Šípková Růženka, Sněhová královna a nastudoval premiéru pohádky Kašpárek
sluhou čaroděje . Dětská část souboru nastudovala představení pro nejmenší Budulínek, které odehrála v
MŠ Sluníčko. Celkem soubor odehrál 10 představení.
Soubor čerpal dotaci od nadace KONABO a sponzora pana Tibora Kovalského. Děkujeme za podporu.
Soubor přispívá k dobrému jménu ZŠ Svobodná.
Veškeré výdaje Copánku byly hrazeny ze vstupného, dotací a darů.
Duhové divadlo
Největší akcí sdružení bylo pořádání 5. ročníku celostátní přehlídky divadelních představení
waldorfských škol Duhové divadlo.
Sjelo se 216 účastníků z 11 waldorfských škol. Během dvou dnů bylo odehráno 21 představení na čtyřech
scénách. Některá představení byla sehrána pro školy a mateřské školy a jiná pro seniory.
Děkujeme všem rodičům, kteří s organizací pomáhali i našim žákům za výbornou reprezentaci naší školy.
Akci finančně podpořilo MŠMT, Město Písek, Natural Jitka Pavlátová. Děkujeme.
Veškeré výdaje na Duhové divadlo byly hrazeny z dotací a darů.
Letní dětský tábor
Sdružení v tomto roce realizovalo letní tábor v termínu 24. 7.– 31. 7. Pronajali jsme si táborovou
základnu v Hrbově u Netolic. Tábor byl určen zejména pro děti z naší školy a zúčastnilo se ho
39 dětí 1. stupně ZŠ. Cena tábora byla 2 700,- Kč. Naše táborová hra „Afrika“ byla zaměřena na život na
zajímavosti a jedinečnosti Afriky.
Veškeré výdaje tábora byly pokryty z účastnických příspěvků.
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Kroužky
a) I v tomto roce fungoval pod hlavičkou sdružení sportovní kroužek JUM JUM. Byl rozdělen na tři
věkové kategorie – rodiče s dětmi, předškoláci a školáci ZŠ Svobodná. Veškeré výdaje tohoto kroužku
byly pokryty z účastnických příspěvků.
b) Sdružení zaštítilo víkendové výpravy a letní putovní tábor školního turistického kroužku TREK. Jejich
vedení se věnovala Zdenka Jelenová. Veškeré výdaje tohoto kroužku byly pokryty z účastnických
příspěvků.

6. Další akce a nápady
a) Logo a název sdružení. Otázka změny názvu a loga zůstává do dalšího roku.
b) Uspořádání setkání občanských sdružení pracujících při waldorfských školách za účelem výměny
zkušeností a nápadů.
c) Podpořit rekonstrukci školního webu.

7. Závěr
Na závěr je třeba konstatovat, že sdružení mohlo vyvíjet svou aktivitu zejména díky obětavé činnosti
několika jednotlivců, jimž patří velký dík. Do aktivit se zapojovali zejména rodiče žáků 1. stupně.
V současné době plní sdružení nezastupitelnou úlohu coby hospodářské zastřešení akcí souvisejících
s životem školy, které by jinak mohly být pořádány či financovány jen s velkými obtížemi.
Přeji proto našim dobrovolným spolupracovníkům, aby jim síla a ochota pomáhat při činnosti sdružení
nadále vydržela.

vypracovala Mgr. Jitka Čápová
předsedkyně sdružení

V Písku, 7. 6. 2011
Podpis předsedy:
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