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Spolek Matice školské při ZŠ a MŠ Aloise Jiráska Dolní Lutyně

IČ: 22870245

Sídlo: Komenského 1000, Dolní Lutyně 735 53

Bankovní spojení: Moneta Money bank, číslo účtu: 224460380/0600, neplátce DPH

Spolek je samostatný právní subjekt se svými stanovami a rozpočtem.

Členy spolku jsou rodiče – dobrovolníci, kteří se nepravidelně scházejí, ale pravidelně
pomáhají při získávání finančních prostředků a při pořádání akcí pro všechny žáky školy.

Spolek si klade za cíl podporovat školní, mimoškolní a zájmové činnosti žáků a také oceňovat
výjimečné aktivity. Spolek komunikuje a úzce spolupracuje s vedením školy o potřebách pro
školní i mimoškolní činnost a aktivity žáků. Rozpočet Spolku je naplňován především příspěvky
či dary od rodičů, vlastní činností Spolku a sponzorskými dary firem. Spolek poskytuje ze svého
rozpočtu finanční podporu na akce a projekty, které jsou využívány žáky školy. Výplata je vždy
doložena dokladem.
Seznam aktivit, které pravidelně finančně podporujeme:
- Mikuláš
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-

Vánoční a novoroční disco
Karneval
Kinderiáda
Den Země
Branný den
Sportovní den, účasti na sportovních akcích škol – reprezentace školy
Dětský den
Programy ve školách v přírodě, exkurse,
Odměny žáků v pořádaných soutěžích, za dobrý prospěch, za reprezentaci školy …
Příspěvky na dopravu
Příspěvky na ubytování (škola v přírodě, Praha, lyžařský výcvik, výlety,…)
Sportovní vybavení (florbalové hokejky, trampolína, ...)
Pracovní sešity, knihy, výtvarné potřeby, a jiné.

Všechny tyto akce jsou podporovány díky Vám - rodičům, ale také díky učitelům a ostatním,
kteří si najdou chvilku a aktivně se podílejí na uskutečnění těchto akcí a akcí s činnosti spolku
spojených.

Jelikož nám rodiče žáků, kteří již nenavštěvují naší školu, odcházejí spolu s žáky,
žádáme o pomoc ostatní rodiče, aby se přidali k nám a my mohli dále pokračovat a
rozšiřovat tento program pro děti, pomoc škole a přispívat na další pomůcky pro žáky.
Jedná se o 2-3 schůze ročně a výpomoc 1-2x ročně na pořádaných akcích. Žádáme také
rodiče, kteří mají zkušenosti s pokladnou nebo s vedením jednoduchého účetnictví
příspěvkových organizací, aby se nám ozvali na e-mail předsedy spolku: Swan.i@sezna
m.cz
nebo se
osobně zastavili ve škole za panem Vilčkem.

Děkujeme
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