Komunitní škola Olšany, z.s., Olšany 64, PSČ 789 62, IČO 01593552

Výroční zpráva za rok 2020
I. Základní údaje:
Název:
Komunitní škola Olšany, z. s.
Adresa:
Olšany 64
IČO:
01593552
Registrace ze dne 12. 4. 2013.
Členové: Jana Kuchtíková, Lenka Mutinová, Jitka Krystková, Šárka Kouřilová, Jana
Drtilová, Taťána Heclová, Kateřina Jeřábková

II. Cíle a poslání
• vyvíjet aktivity vedoucí k účelnému a smysluplnému trávení volného času dětí
a mládeže, a tím jim umožnit alespoň z části čelit negativním vlivům společnosti
• podporovat a rozvíjet myšlenku celoživotního vzdělávání
• prostřednictvím společných aktivit posilovat komunitní cítění a patriotismu k obci
• rozvíjet partnerství obec-škola-veřejnost
• podporovat výchovně vzdělávací činnost základní a mateřské školy v obci

III. Činnost v roce 2020
Spolek pracoval již osmým rokem. Opět realizoval aktivity nejen pro děti,
spolupracoval s kulturní komisí obce a ostatními zájmovými organizacemi v obci.
Pokračoval také v organizaci aktivit pro dospělé. Dalšími semestry pokračovala
Virtuální univerzita třetího věku (VU3V) České zemědělské univerzity v Praze a
konverzační kurz angličtiny pro dospělé. Některé naplánované aktivity se nemohli
uskutečnit z důvodu zamezení šíření nemoci COVID19.
Realizované aktivity:
1. Organizace mimoškolních aktivit pro děti v ZŠ a MŠ Olšany, okres Šumperk
- keramické kurzy
- kroužek hry na kytaru
2. Spolupráce se ZŠ a MŠ Olšany
- Jarní dílna pro děti a rodiče
- Buzení broučků a lesa – na dálku
- Den rodiny
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3. Spolupráce s kulturní komisí Obce Olšany a
zájmovými organizacemi v obci
- Vítání aktovek

4. Organizace aktivit pro dospělé občany
- VU3V – letní semestr: téma Genealogie

- VU3V – zimní semestr: téma Leonardo da Vinci
(1452-1519): renesanční uomo universale
- Konverzační kurz angličtiny pro mírně pokročilé

IV. Hospodaření
Výdaje celkem

Příjmy celkem

19 950 Kč

Materiál
Služby
Mzdové náklady
19 950 Kč Dotace od Obce Olšany
Platby za kurzy, …

11 863 Kč
6 069 Kč
2 018 Kč
15 000 Kč
4 950 Kč

V. Hodnocení
Výsledky osmého roku činnosti spolku jsou opět povzbudivé. KŠ Olšany zajišťuje
zájmové a vzdělávacích aktivit nejen pro děti. Aktivity probíhají převážně v prostorách
ZŠ. Některé aktivity, které dříve organizoval spolek, začíná postupně organizovat ZŠ
a MŠ Olšany a hradí je z dotačních titulů – např. prázdninové aktivity pro děti
(Prázdniny za školou) a některé kroužky (čtenářský, taneční, AJ). Výše příspěvků a
neinvestiční dotace obce umožňuje bezztrátové hospodaření.

VI. Plán na další období
- pokračovat v realizaci probíhajících aktivit
- rozšiřovat nebo obměňovat nabídku aktivit o další
- spolupracovat se základní a mateřskou školou Olšany
- reprezentovat KŠ i obec v regionu
- nadále spolupracovat s kulturní komisí obce Olšany
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