
Zpráva o hospoda�ení Ob�anského sdružení za školní rok 2009 – 2010 
 
Ob�anské sdružení je tu p�edevším pro žáky školy a jejich pot�eby. Snaží podporovat žáky 

nejen pouze z p�ísp�vk� �len� sdružení, ale také z p�íjm� z r�zných akcí, které jsou v pr�b�hu 
roku po�ádány za podpory naší školy.  

P�íjmy 
Hlavním zdrojem p�íjmu jsou p�ísp�vky od �len� OS. Ve školním roce 2009/2010 bylo 

evidováno 288 �len� a na p�ísp�vcích se vybralo celkem 57 600,- K�. 
V p�edešlém školním roce  bylo �len� o 26 více. P�ísp�vek �lena na jedno dít� byl 200,- 

K�, v p�ípad� sourozenc�, t�etí a další dít� p�ísp�vek neplatí. 
Dalším podstatným p�íjmem do pokladny sdružení je výt�žek ze 14. spole�enského plesu 

školy -  23 827,- , dále pak výt�žek z akcí „Kráso, sko� na m�“, to je cca 19 000,-.  P�íjmy 
z p�j�ovného byly v lo�ském roce 1150,- K�.  

P�íjmy OS byly ve školním roce 2009/2010 celkem 140 589,- K�, což je  asi 14 000,- víc 
než v p�edlo�ském roce. 

Výdaje  
Ob�anské sdružení jak každoro�n�, tak i loni, p�isp�lo na tyto akce – kv�tiny pro žá�ky 

prvních t�íd, lyža�ský výcvik žák� druhého stupn�, den d�tí po�ádaný v rámci vyu�ování, 
mikulášská nadílka, p�edevším na školní výlety, dále pak na odm�ny za v�domostní �i 
sportovní sout�že. 

Krom� t�chto výdaj�, bylo ješt� investováno do zakoupení trampolíny, kterou mohou 
využívat u�itelé v hodinách t�locviku nebo žáci ze školní družiny, dále byl poskytnut 
p�ísp�vek na ukázku dravc�, která se uskute�nila v dubnu pro žáky celé školy, dále na nákup 
lyžák�, na zakoupení reklamních p�edm�t�, které se používají nejen k propagaci školy, ale 
nap�íklad také jako odm�ny za r�zné sout�že �i jako  upomínkové p�edm�ty pro prv�á�ky 
nebo devá�áky a v neposlední �ad� bylo také investováno do D�tského dne, který po�ádalo 
sdružení. 

Akce 
V �íjnu a v dubnu se uskute�nil již tradi�ní relaxa�ní den, který se v poslední dob� po�ádá 

pod názvem „Kráso, sko� na m�“. P�edevším maminky si oblíbily tento den. Ob�anské 
sdružení i nadále po�ítá s jeho konáním. 

V únoru prob�hl XIV. spole�enský ples školy i p�es n�které malé organiza�ní problémy se 
ples vyda�il. Krom� tradi�ního vystoupení moderních gymnastek z SK Traska a ukázek 
spole�enských tanc� oživilo pr�b�h plesu moderování Petra Martináka a možnost ochutnání 
míchaných nápoj�. Za bohatou tombolu vd��íme a d�kujeme sponzor�m.  

Loni poprvé po dlouhé dob� upo�ádalo sdružení také D�tský den, na který pravd�podobn� 
kv�li extrémn� teplému po�así nep�išly všechny p�ihlášené d�ti. Akce se ale p�esto celkem 
vyda�ila, p�ítomných asi 70 d�tí si užilo sout�že, odm�ny, to�enou zmrzlinu a záv�re�ný 
špeká�ek u táboráku.  

Na co mají žáci nárok od OS:  
Ob�anské sdružení p�ispívá 50,- K� na žáka na školní výlet, 200,- K� na žáka na lyža�ský 

výcvik v sedmých t�ídách + bezplatné zap�j�ení lyží, lyžák�, helmy, na Halloween -200,- na 
t�ídu, na Projektové dny školy 200-300,- na t�ídu, podobn� je tomu v p�ípad� Mikuláše, 
d�tského dne atp. Dále mají žáci nárok na dopravné na okresní a krajská kola sout�ží atd. 
P�edevším záleží na u�itelích, zda se o p�ísp�vky pro žáky p�ihlásí. 
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