Rada rodičů Základní školy Javorník, z. s.
Školní 72, Javorník 790 70

VÝROČNÍ
ZPRÁVA
školní rok
2016/2017
V Javorníku dne 31. 8. 2017

Základní informace o spolku:
 ustanovující schůze o založení se konala dne 13. 11. 2008 a dle platných zákonných norem
bylo dne 23. 12. 2008 registrováno na Ministerstvu vnitra České republiky občanské
sdružení s názvem Rada rodičů základní školy Javorník se sídlem Školní č. p. 72, Javorník
790 70 a identifikačním číslem organizace 26574039,
 v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, byla dne 10. 3. 2015 schválena
změna názvu spolku včetně nových stanov a s účinnosti od 20. 5. 2015 byly tyto změny
zaznamenány ve spolkovém rejstříku Krajského soudu v Ostravě,
 registrované a platné údaje ve spolkovém rejstříku:
Rada rodičů Základní školy Javorník, z. s.
Školní 72, Javorník 790 70, IČO: 26574039
nejvyšší orgán:
členská schůze
statutární orgán:
předseda spolku (individuální, volený na 3 roky)
 obsazenost funkcí a stav členské základny ve školním roce 2016/2017:
Předseda spolku:
Ing. Jakub Matuška (od 24. 11. 2010, aktuální funkční
období 10. 3. 2015 – 9. 3. 2018),

Počet řádných členů:
Počet čestných členů:
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Činnost spolku a nejdůležitější události ve školním roce 2016/2017:
Dle schválených stanov je účelem spolku Rady rodičů Základní školy Javorník, z. s.
(dále jen Rada) naplňování společného zájmu a poslání, kterým je účinná a dobrovolná pomoc
Základní škole Javorník, okres Jeseník a žákům této školy, podpora jejich správného
vzdělávání, výchovy a všestranného rozvoje, koordinace a sjednocování výchovného
působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí na děti a mládež.
Všichni členové Rady mimo předsedy jsou vždy nově voleni na začátku školního roku
na prvních třídních schůzkách. Tito zástupci jednotlivých tříd celoročně působí jako
zprostředkovatelé mezi rodiči ze svých tříd, vedením školy a také jednotlivými učiteli. Na
schůzích Rady se projednávají aktuální problémy týkající se výuky, provozu školy a ostatní
záležitosti, které rodiče zajímají. Tento princip včetně zpětné vazby je jedna z hlavních metod
práce spolku. Jednání členské schůze včetně výročního setkání se konalo celkem 6x za školní
rok s průměrnou účastí členů 71 % a vždy byla členská schůze usnášeníschopná. Bez
oficiálního zápisu proběhlo také jedno pracovní setkání.
Rada v souladu s posláním pokračovala v nastavené koncepci podpory žáků školy. Pro
školní rok byl využit paušální příspěvek s pevnou částkou na žáka bez ohledu na to, který
ročník navštěvuje. Sloužil k financování především školních výletů a společných aktivit na
konci školního roku, ať už v rámci výuky i mimo ni. Příspěvek se spoluúčastí žáků na akce,
které se konají napříč ročníky, byl využit na ukázku dravců. Využity byly příspěvky
v průběhu školního roku na úhradu drobných odměn do soutěží a olympiád, příspěvky na
pitný režim žáků. Součástí koncepce zůstala také speciální odměna „Počin roku“, která
v tomto školním roce nebyla udělena.
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Mezi hlavní úkoly Rady stále patří pomoc při organizaci akce s názvem „Vánoční
jarmark“. Ten se konal 16. 12. 2016 a byl doplněn o dobročinnost v podobě vyčlenění části
výtěžku pro pomoc rodině žákyně školy. Akci s vysokou návštěvností podpořilo finančním
příspěvkem město Javorník. Dalším důležitým úkolem byla organizace devátého ročníku akce
„Prima třída“ určené pro žáky prvního stupně, na který zároveň obdržela dotaci
z Olomouckého kraje. Soutěžní odpoledne dětí a rodičů se uskutečnilo v úterý 13. 6. 2017,
kdy bylo opět přichystáno devět nových nebo upravených soutěží. Třídní kolektivy měly
možnost poměřit své schopnosti, dovednosti a sílu v basketu trochu jinak, na střelnici, vodní
štafetě, krabovi nebo již tradiční jízdě na travních lyžích. Vítězem se stala třída 5. A. Zábavně
soutěžního odpoledne se zúčastnilo v rámci spolupráce také družstvo klientů Denního
stacionáře Šimon z Charity Javorník. Speciální družstvo bylo opět sestaveno z učitelů.
Ve spolupráci s vedením základní školy probíhala komunikace s rodiči a řešily se
aktuální problémy. Předseda spolku se v průběhu školního roku zúčastnil porady učitelů, kde
prezentoval činnost Rady. V rámci výročního jednání členské schůze proběhla návštěva
školní družiny s představením jejího chodu.

Finanční hospodaření spolku za rok 2016:
Hospodářský výsledek za rok 2015 před zdaněním činil 19.518,00 Kč, a to v hlavní
činnosti. Hospodářskou činnost spolek nevykazoval. Stav finančních prostředků k 31. 12.
2016 činil 74.024,92 Kč, z toho na běžném účtu vedeném u ČSOB, a.s., Poštovní spořitelny
65.700,92 Kč a v pokladně 8.324,00 Kč. Daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob
bylo podáno v řádném termínu. Výnosy spolku jsou z konání jednotlivých aktivit,
sponzorských darů, dotací a finančních příspěvků. Nově se do způsobu financování spolku
zařadila možnost pomocí společnosti GIVT CZ s.r.o., který funguje na principu internetových
nákupů. Výdaje spolku tvoří zejména nákupy materiálu a služeb pro jednotlivé aktivity a
činnosti, dále nákupy pro podporu žáků a školy v rámci naplnění účelu, resp. zájmu a poslání.
K 31. 12. 2016 proběhla inventura majetku spolku, která potvrdila fyzický stav
prostředků a jejich účetní hodnotu ve výši 43.642,03 Kč.
Poslední kontrola hospodaření, kterou provedla komise zvolená z členů Rady,
proběhla dne 25. 10. 2016. Výsledek této vnitřní kontroly potvrdil, že hospodaření a vedení
účetnictví je v souladu s platnými předpisy a odpovídá skutečnosti.

Vyhotovil: Ing. Jakub Matuška, předseda spolku

Příloha: fotodokumentace z akce PRIMA třída a Vánoční jarmark.
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