Výroční zpráva – školní rok 2017/2018
Ve školním roce 2017/2018 děti navštěvovaly mnoho kroužků – Vařeníčko, Orientální tanec,
Basketbal, Keramiku, Jógu pro děti, Street dance, Lezení na umělé stěně, Plavání, Gymnastiku. Nově
jsme otevřeli kroužek Zdravotník a kroužek Matematiky. Dále pro žáky 9. tříd přípravné kurzy
k přijímací zkoušce.
Kroužky navštěvovalo 230 dětí. Dovybavili jsme kroužky Gymnastika – žíněnky a Zdravotník –
resuscitační figurína . Do keramické dílny jsme zakoupili mechanický vál na hlínu. Dovybavili jsme
helmy a lana pro lezení na umělé stěně. Celkem jsme vybavili kroužky za téměř 40 000 Kč.
Děti vystupovaly na mnoha kulturních akcích a soutěžích.
V lednu jsme pořádali ples v prostorách Sokolovny. Vystoupily děti z tanečních kroužků. Plesu se
zúčastnilo 120 návštěvníků. Výtěžek z plesu přispěl do rozpočtu SRPŠ.
Opět proběhla soutěž ve sběru druhotných surovin ve spolupráci s panem Leošem Zemánkem.
Děti nasbíraly suroviny za 20 707 Kč, polovinu peněz dostaly třídy jako odměnu.
3.6. pořádalo SRPŠ spolu s dalšími spolky a za spolupráce města Velké Opatovice Dětský den. Jako
každý rok se konal v prostorách parku u letního kina, pohádku hrála Divadlení loutkářská společnost
Říše loutek z Kroměříže ve stálém kině. Zahráli pohádku Povídání o pejskovi a kočičce, v tomto duchu
byly i soutěže pro děti. Soutěžilo 180 dětí, celkem přišlo cca 400 návštěvníků. Děti si mohly vyzkoušet
skákací boty, 3D trenažer, Aquazorbing, který je poslední roky stálou atrakcí a stále děti táhne. Kvůli
nepřízni počasí jsme museli odvolat skákací hrad. Dále jsme mohli obdivovat velikého hada Matýska.
Děti střílely ze vzduchovky, RC Motýlek připravilo dílničky a SDH předvedli výjezdové auto.
Pro školní rok 2017/2018 byl schválen roční příspěvek ve výši 200 Kč. Tyto peníze jsme použili na
školní i mimoškolní aktivity dětí - dopravné žáků na závody, vybavení kroužků, nákup knih do školní
knihovny, nákup pomůcek do školní družiny, pořádání Dětského dne, odměny na soutěže, příspěvek
na program Předškoláček, Program prevence šikany, užívání drog…, aj.
Zakoupili jsme sedací boxy do odpočinkových zón základní školy v hodnotě 41 315 Kč.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se na činnosti SRPŠ podílejí, věnují svůj volný čas přípravám akcí
pro děti, snaží se jim zpříjemnit pobyt ve škole i mimo školu.
Také děkuji rodičům dětí ze ZŠ, že náš spolek podporují.
Za SRPŠ J. Lukešová

