
Zpráva o výsledku činnosti OS V Remízku za školní rok 2013/2014 

 

  Školní rok 2013-2014 byl druhým rokem existence Občanského sdružení V Remízku. 

To mělo k 30.6.2014 už 115 členů. Sdružení zopakovalo úspěšné akce z loňského roku a 

zároveň více rozvinulo svou aktivitu na poli získávání i poskytování grantů pro podporu cílů 

sdružení.Veškeré informace o dění ve sdružení se pravidelně aktualizují na webových 

stránkách www.osvremizku.cz. 

 

 Sdružení se nadále aktivně zapojuje do dění ve škole tak, aby docházelo k co nejužší 

spolupráci členů sdružení i ostatních rodičů se školou i družinou s cílem realizovat záměry 

uvedené ve stanovách sdružení.  

 

  Ke dni 30.6.2014 byla provedena kontrola účetnictví sdružení za r. 2013 a 2014. 

K tomuto dni bylo na účtu sdružení 139.965,- Kč a v pokladně 8.062,- Kč. Tyto prostředky 

byly získány z několika zdrojů. Jedná se o  

- členské příspěvky 

- dobrovolné příspěvky získané na akcích pořádaných sdružením 

- dobrovolné příspěvky lidí, kteří nechtějí být členy sdružení, ale jeho činnost 

podporují 

- získané granty 

 

 Během uplynulého školního roku sdružení uspořádalo následující akce: 

- Říjnový papírový den (9.640,- Kč) rok 2013 

- Vánoční pečení s OS (15.746,- Kč) rok 2013 

- Únorový Papírový den (8.600,- Kč) rok 2014 

- Velikonoční pomlázkování s OS (13.942,- Kč) rok 2014 

- Knížkování s OS (3.082,- Kč) rok 2014 

- Červnový Papírový den (6.184,- Kč) rok 2014 

  Na organizaci akcí se opět podíleli členové sdružení stejně jako na zajištění sladkých 

odměn pro vítěze Papírových dnů. Se zajištěním výrobků pro vánoční a velikonoční akce také 

znovu významně pomohly děti a paní vychovatelky ze školní družiny. Pro Papírové dny se 

povedlo zajistit odvoz papíru přímou firmou p. Prýmase. 

 

  Členové sdružení se během školního roku zapojili, jak do řešení problémů týkajících 

se provozu školy, tak sami přicházeli s vlastními aktivitami, u kterých se domnívali, že budou 

pro školu prospěšné. Jednalo se mimo jiné o: 

- Podporu školy při získání značky Rodiče vítáni 

- Podporu zavádění metodiky prof. Hejného při vyučování matematiky 

- Poskytnutí informací k široké problematice integrace žáků 

- Spolupráce s Městkou policií při řešení kolizí v dopravě u školy během stavebních 

prací 

 

  I ve školním roce 2013/2014 žádalo naše sdružení o poskytnutí grantů MČ Praha 5 

z programu Pro podporu vzdělání, volnočasových aktivit a sportu. Naší žádosti o podporu 

materiálového vybavení kroužku Logického myšlení bylo vyhověnove výši 40.000,- Kč pro 

rok 2013 (již nakoupeno vybavení) a 32.000,- Kč pro rok 2014 a v současnosti se realizuje 

nákup zmíněného vybavení z grantu 2014. 

 

http://www.osvremizku.cz/


  Sdružení také poskytlo ze svých prostředků grant ve výši 3.500,- Kč pro Bc. Lucii 

Haklovou pro nákup školení matematiky prof. Hejného během letních prázdnin. To umožní 

další rozšíření výuky touto metodou na naší škole. 

 

  Na závěr bych chtěla poděkovat všem členům sdružení i našim sympatizantům za 

pomoc při zajištění pořádaných akcí a za jejich neumdlévající nadšení pro spolešno věc. 

 

 

         Barbora Tesková 

          OS V Remízku 

 

 


