Spolek Ruku v ruce
Spolek při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís.
bank. účtu: 236199239/0300

Zpráva o činnosti
v roce 2020

Vypracovala: Mgr. Monika Nováková
Finanční část zprávy vypracovala: Mgr. Lenka Wágnerová
V Městci Králové dne 30. 1. 2021
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Základní údaje o Spolku Ruku v ruce

1.

Název:
Spolek Ruku v ruce

Adresa:
Náměstí Republiky 303, 289 03 Městec Králové

IČO:
22832611

DIČ:
CZ22832611

Kontakty:
Telefon/fax: 325 643 312
Web: : http://www.zs-mesteckralove.cz

Rada spolku:
Jednatel:
Mgr. Monika Nováková, tel. 325 643 312

Pokladník:
Bc. Eva Mužíková, od 1. 4. 2020 Mgr. Lenka Wágnerová, tel. 325 643 312

Zástupce vedení školy:
Mgr. Romana Tůmová, tel. 325 643 312, info@zs-mesteckralove.cz

Zástupce rodičů:
Jana Pechová, od 1. 9. 2020 Jana Šmerdová

Další informace o spolku:
✓ Spolek založen při Základní škole, Nám. Republiky 303, Městec Králové
✓ Spolek je právnickou osobou podle českého práva
✓ Spolek byl registrová dne 16. 12. 2015, Fj 412293/2015/MSPH, L 20713/RD2/MSPH
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2.

Charakteristika spolku

Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu.
Hlavní (zájmová) činnost
Spolek je založen k podpoře a k rozvoji školních a mimoškolních aktivit žáků Základní školy,
Městec Králové, Náměstí Republiky 303, 289 03.
Spolek chce podporovat a rozvíjet spolupráci žáků, rodičů, zákonných zástupců, pedagogů a
ostatních pracovníků školy, zajišťovat pro ně výchovné, vzdělávací, popřípadě tematické
rekreační akce.
Vedlejší (doplňková) činnost
Cílem vedlejší (doplňkové) činnost spolku je získávat finanční prostředky pro uskutečňování
činnosti zájmové.
Spolek se bude podílet na rozšíření školních pomůcek a potřeb pro školní i mimoškolní
činnosti žáků.
Spolek bude poskytovat poradenskou, informační a osvětovou činnost v oblasti speciálně –
pedagogické péče o žáky se zdravotním postižením.
Spolek bude organizovat sběr druhotných odpadových surovin, pořádat prodejní výstavy prací
žáků školy.
Strukturu spolku tvoří členská schůze a rada spolku.
Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Schází se nejméně jednou ročně, aby:
- schválila stanovy spolku a změny těchto stanov,
- zvolila radu spolku a případně ji odvolala,
- projednala zprávu o hospodaření spolku předloženou radou spolku,
- schválila zprávu o činnosti spolku předkládanou radou spolku,
- schválila koncepci spolku a jeho cíle na příští období,
- schválila přihlášky nových členů a rozhodla o vyloučení člena,
- rozhodla o zániku spolku.
Zasedání členské schůze spolku svolává rada spolku. Rada je povinna do 1 měsíce svolat
členskou schůzi, pokud ji o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku.
Rozhodnutí o vyloučení člena spolku a o zániku spolku jsou přijímána dvoutřetinovou
většinou všech členů spolku. Stanovy spolku lze měnit dvoutřetinovou většinou všech členů.
Schůze je usnášení schopná, účastní-li se zasedání nadpoloviční většina všech členů spolku.
Rada spolku je výkonným orgánem spolku. Rada spolku je tříčlenná, řídí činnost spolku mezi
zasedáními členské schůze a plní úkoly uložené jí členskou schůzí. Jednotliví členové rady
jsou oprávněni jednat jménem spolku samostatně.
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3.

Údaje o akcích spolku v roce 2020

Akce pořádané Spolkem Ruku v ruce:
Vzhledem k epidemiologické situaci ohledně pandemie koronaviru Covid-19 se v roce 2020
nemohly konat všechny naplánované akce. Spolek se proto více věnoval doplnění knih do
žákovské knihovny a pořízení materiálu na pracovní a výtvarné činnosti.
Leden 2020 – Den plný hraní
V rámci dne plného hraní si žáci přinesli své deskové hry, využity byly i hry z klubu
deskových her. Kromě deskových her si žáci zkusili i logické hry, například únikovou hru.
Únor 2020 - Turnaj v minifotbálku
Již tradičně byl uspořádán turnaj žáků v minifotbálku. Žáci byli rozlosováni a sehráli zápasy
každý s každým. Nově byla zařazena soutěž dvojic.
Září 2020 – Ovocný den
Tento den byl rozdělen na dvě části. V prvé z nich žáci sklízeli na školním pozemku ovoce –
jablka. Také členové Spolku přispěli vlastními výpěstky ze svých zahrad – hrušky, švestky či
ořechy.
V druhé části žáci z ovoce připravovali pohoštění. Ve školní kuchyňce tak vznikl například
švestkový koláč, jablečný štrůdl, hrušky v županu.
Listopad 2020
V posledním listopadovém týdnu byl uspořádán turnaj žáků v šipkách. Přihlášení žáci byli
rozlosováni a postupně odehráli své hry. Soutěže probíhaly ve volných chvílích, o
přestávkách, v rámci školní družiny.
Prosinec 2020 – Mikulášská nadílka
Jako každý rok navštívil žáky Mikuláš se svým doprovodem a obdaroval žáky vánočním
balíčkem.

Akce, které byly naplánovány na rok 2020 a nemohly se z výše uvedeného důvodu uskutečnit,
budou přesunuty do roku 2021.
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4.

Finanční část zprávy

Přehled hospodaření
Zůstatek k 31. 12. 2019
I. Pokladna/hotovost
II. Běžný účet Poštovní spořitelna/ČSOB
Celkem

Příjmy 2020
Příjmy z členských příspěvků
Příjmy ze sponzorských darů
Úroky
Příjmy celkem

Výdaje 2020
Nákup kancelářských potřeb
Vánoční balíčky
Výtvarné potřeby
Časopisy, předplatné
Knihy
Bankovní poplatky

Kč
8.948,4.176,13
13.124,13

5.400,15.000,0,85
20.400,85

60,966,9.478,2.274,4.343,20,-

Výdaje celkem

17.141,-

Zůstatek k 31. 12. 2020
I. Pokladna/hotovost
II. Běžný účet Poštovní spořitelna/ČSOB

14.351,2.032,98

Celkem

16.383,98

Zpracovala: Mgr. Lenka Wágnerová
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V Městci Králové dne 30. 1. 2021

Vypracovala: Mgr. Monika Nováková
Mgr. Lenka Wágnerová
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