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1/ CHARAKTERISTIKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ROSa MNICHOVICE:
ROSa Mnichovice je dobrovolné sdružení občanů, kteří mají zájem se aktivně podílet na
výchově mládeže při základním školství v Mnichovicích.
Sdružení vzniklo registrací ve smyslu §6 odst. 1 zákona č.83/1991 Sb., o sdružování občanů.
Právní subjektivita: od 22. 2. 2004
Orgány sdružení:
Výbor - Předseda: Margita Valentová
- Místopředseda: Pavla Němcová
- Pokladník: Irena Hanušová
- Zapisovatel: Ing. Milena Flajžíková
- Další člen výboru: Stanislava Čapková
Ostatní členové: Dana Klečková, Klára Vavřincová, Olga Trnková, Petra Musilová, Lucie
Kožnerová
Valná hromada: výbor a ostatní členové, celkem 10 členů

2/ CÍLE A ČINNOSTI SDRUŽENÍ
Cíle sdružení
- sjednocení výchovného působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí
- pomoc škole při plnění jejího poslání
- zlepšení komunikace mezi školou a rodiči, seznamování vedení školy s náměty,
- připomínkami a stížnostmi rodičů, podílením se na jejich řešení
- přispívání škole dobrovolnou pomocí svých členů, materiálními a finančními
prostředky při zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí
Jednání s vedením školy
- projednávání připomínek, žádostí a návrhů týkajících se vzájemné spolupráce rodičů
a školy, řešení případných problémů
Aktivní účast
- prodej použitých hraček na Mnichovickém kramaření
- spolupráce s městem Mnichovice a Základní školou Mnichovice při organizaci akce
Možná přijde i Mikuláš
- organizace lyžařského závodu v karnevalových maskách „Hromnice“ (ve spolupráci
s lyžařským areálem Šibeniční vrch, JUDr. Jan Zenkl)
Finanční podpora
- školní soutěže
- zahraniční jazykový asistent
- přednášky v rámci protidrogové prevence
- upomínkové předměty pro absolventy školy s vyznamenáním
- odměny do soutěží na školy v přírodě, enviromentální a lyžařský kurz
- odměny v soutěžích v rámci akce Možná přijde i Mikuláš
- enviromentální přednášky
- lyžařský závod Hromnice 2013 - odměny pro vítěze ve čtyřech kategoriích
- adopce zvířete ZOO Praha – iniciativa žákovského parlamentu. Adoptován pštros
(erbovní zvíře města Mnichovice) Emu hnědý. Celková částka 5.000,- Kč / rok
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3/ FINANČNÍ ZPRÁVA
Závěrečná finanční zpráva bude sestavena k 31.12. 2013 pokladníkem OS Irenou
Hanušovou a bude připojena jako příloha Výroční zprávy.

4/ ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ
Členky občanského sdružení ROSa Mnichovice se organizátorsky účastní akcí pořádaných
městem Mnichovice a místní základní školou, u kterých jsou cílovou skupinou především
děti. Občanské sdružení přispívá na akce a potřeby dětí v základní škole, dle dohody s jejím
vedením. Schůzky členek OS ROSa Mnichovice s ředitelkou školy pomáhají zlepšovat
komunikaci mezi rodiči a vedením školy. Občanské sdružení ROSa Mnichovice se svou
činností stalo součástí veřejného života v Mnichovicích a naplňuje cíle dané stanovami
občanského sdružení.

Výroční zprávu zpracovala : Margita Valentová, předsedkyně
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Finanční zpráva k 31.12. 2013
Počáteční zůstatek – účet…….…………..… 118.430,89
- pokladna ……………… .29.902,-Počát. zůstatky celkem………………… 148.332,89
Příjmy: v Kč
Příspěvky…………………………………111.600,-- -100.000,-- na pomoc škole
Pomoc škole………………………………314.800,--+100.000,-- z ROSy
Ples…………….………………………….. 16.611,-Úroky ……….………………………… …… 15,01
Pštros…………………………...………… 5.165,-Příjmy celkem ………………………… 448.191,01
Výdaje: v Kč
Odměny ŠvP, lyž, envir.kurs, Mikuláš ….. 22.815,-Příspěvky na dopravu………………………7.334,-Envirom. přednáška………………………. 1.000,-Pštros-čerpání…………………………..….. 5.000,-Ples – čerpání……………………………. 24.392,-Pomoc škole-čerpání……………………..350.549,-Poplatky ………………………………………338,-Výdaje celkem……………………………411.428,-Konečný zůstatek:
Celkem………………………………… 185.095,90
Z toho - účet…………………………. 167.966,90
- hotovost …………………… 17.129,-Složení - adopce…………..………………4.713,-- Rosa…..……...………………116.131,90
- Pomoc škole…………………. 64.251,--

Finanční zprávu zpracovala:
Irena Hanušová, pokladník občanského sdružení ROSa Mnichovice
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