
 

ZPRÁVA O ČINNOSTI 

OBČANSKÉHO SPOLKU DOMINO V ROCE 2015 

 

I. Charakteristika občanského spolku 

Domino – spolek rodičů a přátel Základní školy Velké Pavlovice, z.s. byl 

založen s původním názvem Domino - sdružení rodičů a přátel Základní školy 

Velké Pavlovice, o.s. ve školním roce 2010/2011. Dne 1. 6. 2015 bylo zažádáno 

o změnu názvu.  

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením rodičů, zákonných 

zástupců žáků jednotlivých tříd ZŠ a dalších občanů, kteří mají zájem 

o vzdělávací, kulturní a sportovní činnost organizovanou pro žáky a pro 

veřejnost širšího regionu Velkých Pavlovic. 

Spolek je zároveň organizací se samostatnou právní subjektivitou, která svým 

jménem může nabývat majetek a hospodařit s ním. 

Byl založen za účelem užší spolupráce mezi rodiči a vedením školy a dává 

prostor každému, komu není lhostejná výchova dětí mimo rodinu, aby se aktivně 

podílel na chodu ZŠ.  

II. Hlavní cíle spolku 

 

Naším cílem je zharmonizovat zájmy rodiny a školy tak, aby děti trávily ve 

škole svůj čas spokojeně a účelně. Podporujeme kvalitní a moderní vzdělávání 

dětí, mimovýukové aktivity ZŠ a mimoškolní činnost ve volném čase dětí. Při 

těchto činnostech spolek spolupracuje s vedením ZŠ Velké Pavlovice a jejím 

zřizovatelem. 

III. Současné složení výboru spolku 

  

Předsedkyně:   Zdenka Hasilová 

Místopředsedkyně:  Karolína Bártová 

Hospodářka:  Dagmar Šebestová DiS. 
 

IV. Činnost spolku v roce 2015 

Nejvyšším orgánem spolku je Valná hromada (VH), kterou tvoří všichni členové 

spolku. V tomto složení se sešla VH v roce 2015 celkem třikrát a to v měsíci 

květnu, srpnu a říjnu. V srpnu převzala funkci hospodářky spolku p. Dagmar 

Šebestová DiS. Vzhledem k tomu, že byl už zastaralý program na zpracování 

účetnictví, byl zakoupen nový účetní program – Pohoda. 



Občanský spolek hospodaří s členskými příspěvky. Podstatnou část majetku 

spolku tvoří příjem z doplňkové činnosti formou sběru starého papíru. Celkem 

se podařilo žákům za školní rok 2014/2015 nashromáždit a odevzdat 63273 kg 

starého papíru a získat tak velkou finanční částku pro školu. I. stupeň odevzdal 

59.681 kg a II. stupeň 16.156,5 kg. Kromě toho dostala škola za přední místo 

v soutěži sběru papíru finanční dar v hodnotě 10 000 Kč od provozovny 

Stavosur v Hustopečích. 

S občanským spolkem Domino je neodmyslitelně spojena finanční podpora 

hned několika akcí pořádaných základní školou. 

V roce 2015 byly poskytnuty příspěvky na dopravu při reprezentaci školy - 

vědomostní soutěž Bludiště a soutěž U 2 v Ostravě, lyžařský výcvik 

v Čenkovicích. 

Dále byly poskytnuty příspěvky na různé akce: 

- Školička (přípravný kurz pro budoucí prvňáčky) 

- Zápis do 1. třídy 

- Pasování prvňáčků na čtenáře a Noc s Andersenem v městské knihovně 

- Vědomostní soutěž Rytíř krále Chlodvika 

- Rozloučení s žáky 9. tříd 

- Sportovní akce, olympiády pro žáky celé školy 

- Recitační soutěž pro 1. a 2. stupeň ZŠ 

- Knižní odměny na konci školního roku 

- Vánoční diskotéka 

- Den otevřených dveří v ZŠ 

V úterý 22. prosince 2015 předal občanský spolek DOMINO při Základní škole 

ve Velkých Pavlovicích 9 pytlů víček od PET lahví nemocné Patričce. Finanční 

prostředky získané z prodeje víček budou použity na dívčinu léčbu. 

Závěr 

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že činnost spolku je rozmanitá. 

Samozřejmě přivítáme další připomínky, pomoc a spolupráci při veškerých 

akcích a hlavně nové náměty na další akce pro příští rok.  

Poděkování patří všem, kdo nás v našich činnostech podporují. 

 

Zpracovala: předsedkyně výboru občanského spolku 

Zdenka Hasilová 

 


