Cíle Spolku pro ZŠ Ohrada
Spolek pro ZŠ Ohrada (původní název Občanské sdružení pro zkvalitnění výuky při ZŠ Vsetín – Ohrada) má za cíl podporovat
a zkvalitňovat výchovně vzdělávací proces na naší škole, rozvíjet mimoškolní činnosti a aktivní využití volného času dětí. Získává
dary a dotace na konkrétní projekty.
Výbor spolku: předseda Bc. Ivana Šerá, DiS.,
místopředseda Mgr. Silvie Kašparová,
účetní Ing. Šárka Chmelařová.

IČO: 692 11 647
Číslo účtu: 2001264699/2010, Fio banka Vsetín
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Hlavní oblasti činnosti
přispívá ke zkvalitnění výuky (např. nákupem učebních pomůcek) a na volnočasové aktivity dětí organizované školou
nakupuje hry, papírenský materiál a potřebné vybavení školní družiny a školního klubu
hradí odměny žákům na konci školního roku
přispívá na kostýmy a rekvizity divadelního kroužku
podílí se na soutěžích pořádaných školou (např. soutěže v AJ, NJ, ČJ, M, sportovní turnaje, soutěže školní družiny) a dalších akcích
školy (např. karneval, mikulášská a vánoční besídka, velikonoční a vánoční dílny, Den jazyků, Pohádkový les, Den dětí)
zakoupením materiálu a odměn pro děti (účastníky a vítěze)
přispívá na poznávací výlety a exkurze dětí organizované školou, na dopravu dětí na soutěže mimo Vsetín, podle potřeby
na sportovní kurzy na 2. stupni (turistický v 6. ročníku, lyžařský v 7. ročníku, cykloturistický v 8.ročníku a vodácký
v 9. ročníku), na úrazové a cestovní pojištění dětí při akcích reprezentujících školu
podporuje organizování společných akcí s dětmi se zdravotním postižením ze ZŠ Vsetín Turkmenská.

Dary
Dary věnované spolku jsou použity na výše uvedené účely. Dárce má možnost přesně určit, jak bude jeho dar použit, na co konkrétně chce
přispět. Tato informace je uvedena v darovací smlouvě nebo v příjmovém pokladním dokladu. U darů ve výši 1000,- Kč a více vystavujeme
vždy darovací smlouvu, u menších darů na požádání. Režie spolku je velmi malá, je třeba zakoupit jen pokladní doklady, lepidlo, atd.
Podrobný výčet výdajů je uveden ve výročních zprávách za příslušné kalendářní roky. Ty jsou také zveřejněny na webových stránkách
školy www.zsohrada.cz v odkazu Spolek pro ZŠ Ohrada.

