
Vážení členové spolku, vážení rodiče a přátelé naší školy, 

 

Dovolte mi vás seznámit s informací a hodnocením činnosti spolku tak, jak toto hodnocení proběhlo 

na zasedání dne 22.1.2019, za přítomnosti všech členů vedení spolku a zástupců školy, Martiny 

Faltysové a Jitky Rubínové. 

 

Všichni zúčastnění potvrdili, že spolek v prvních šesti měsících své existence splnil účel, proč byl 

založen. Stal se platformou, která může pro potřeby školy přijímat sponzorské dary a může být 

partnerem pro další strany spolupracující se školou, ať již komerční organizace, nebo orgány státní 

správy. 

Největšími úspěchy v prvním půlroce činnosti bylo zprostředkování daru od ČSOB , dvaceti kusů 

počítačů v hodnotě 78 800,-Kč, a finanční dar škole pro nákup vizualizéru v hodnotě 7 000,- Kč z 

členských příspěvků (3 500,-Kč doplatila škola).  

Přehled o příjmech a výdajích a přehled o majetku a závazcích spolku bude předložen členům spolku 

v termínu nejpozději do 30.6.2019. 

Společně s vedením školy jsme konstatovali, že v dalším období je naším cílem, aby dobrovolníci ze 

strany členů a přátel spolku aktivněji spolupracovali v oblasti organizace dohodnutých aktivit a 

projektů a postupně tak v této oblasti snižovali zátěž nyní kladenou na pracovníky školy. 

Aktuálně ve spolupráci s Policií ČR připravujeme pro vedení školy nabídku akcí zaměřených na 

bezpečnost našich dětí v silničním provozu a osvětu v oblasti drogové problematiky, kyberšikany a 

bezpečného chování na sociálních sítích. 

Škola jedná se zástupci města o možnosti využití blízkého pozemku pro potřeby venkovní učebny. 

Spolek bude iniciovat v průběhu března dobrovolnou účast členů a přátel při úklidu a úpravě tohoto 

pozemku.  

Škola plánuje na letní prázdniny realizaci příměstského tábora. I v této oblasti bychom se aktivněji 

zúčastnili dle potřeb školy. 

Budeme velice rádi za každou nabídku pomoci z vaší strany v těchto i dalších aktivitách, protože 

forma osobní a aktivní pomoci ve školních projektech zůstává hlavní náplní činnosti spolku. I z tohoto 

důvodu nebudeme měnit výši ročního příspěvku členů a ponecháme tento na symbolické výši 100Kč. 

Plánujeme aktivnější komunikaci s členy, kteří se chtějí aktivně zapojit. Pro tyto potřeby bude 

v nejbližších dnech zřízena e-mailová adresa spolek@eriza.cz, která bude doplňující komunikační 

platformou k současné FB komunikaci. 

 

S pozdravem 

 

Petr Chvátal, v zastoupení vedení spolku 

mailto:spolek@eriza.cz

