
Městská část Praha Ďáblice
Květnová 533/52
182 00 Praha 8 - Ďáblice

V Přaze dne 21. října 2021

věc: Žádost o f'nančn' př°spěvek Spolku Parkán

vážený pane starosto, Váženi radní,

dovolujeme si Vás tímto požádat o sponzorský dar l příspěvek na činnost Spolku Parkán.

Cílem spolku je podporovat kvalitní vzdělávání v Základní škole a mateřské škole, Praha 8 - Ďáblice,
U Parkánu 17, lČ 70930716, {dále d'áblická škola), jakož také posilovat vizi komunitní školy skrze
zapojení rodičů, pedagogů, dětí a veřejnosti do společného zvelebování školy. Veškeré prostředky
spolku jsou investovány výhradně v souladu s cíli spolku žádný člen spolku ani člen orgánu spolku není
za svou činnost finančně ani jinak hmotně odměňován. Důležité je rovněž poznamenat, že v případě
zániku spolku je veškerý likvidační zůstatek převeden bezplatně na d'áblickou školu.

ještě jednou velice děkujeme za dar na rok 2021 v částce 20.000,- KČ. Plány spolku na výdaje v roce
2021 byly značně ovlivněny epidemiologickou situací. Z původně většího množství plánovaných akcí
a finančních podpor byly nakonec realizovány nás|edujÍcÍ jak tradiční, tak nové aktivity:

- knihy pro úspěšné žáky;
- společenský večer pro žáky 9. tříd u přIležitosti rozloučení z d'áblickou Školou;
- slunečnice pro žáky 9. tříd na konci školního roku;
- slunečnice pro žáky 1. tříd na začátku školnIho roku;
- akce v mateřské školce, zejména:

-příspěvky na Mikuláše,
- oslavy Vánoc včetně dárků,
- rozloučení s předškoláky - zábavní program, dárky (knihy, trička);

- Zažit město jinak - téma podpora pěší chůze a nemotorové dopravy;
- Oslava 120. výročí založení d'áblické školy - nafukovací balónky z přÍrodniho materiálu.

Pro rok 2022 bychom rádi využili sponzorský dar na nás|edujÍcÍ akce. Pro případ, že by s ohledem na
aktuální epidemiologickou situaci realizace nebyla možná, hledáme ve spolupráci s d'áblickou školou
vhodné alternativní aktivity.

- Finanční podpora znevýhodněných žáků,
- Den učitelů {28. 3.) - oslava ve stylu tentokrát se děti starají o učitele - nejen snídaně připravená

žáky pro učitele, vychovatele. Organizace celé akce ve spolupráci se Školní žákovskou radou; nákup
občerstveni, květin a darů, čtvrtý ročník. (V roce 2021 nekonáno s ohledem na epidemiologickou
situaci.)
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- Den Země {pravděpodobně 23. 4.) - již pátý ročník úspěšné akce zaměřené na revitalizaci zahrady
mateřské školy, opravy a renovace školkového vybavení, environmentálnI program. Organizace celé
akce ve spolupráci s MŠ; nákup občerstvení, nátěrových barev, drobných potřeb k renovaci a další
vybavení; (V roce 2021 nekonáno s ohledem na epidemiologickou situaci.)

- Školní knihovna - nákup knih a následný prodej zájemcům, kteří touto iormou podpoří školu.

(Dosud vždy u přIležitosti vánočního jarmarku. zajemce koupil knihu, kterou přímo daroval do školní
knihovny, přičemž v daných knihách je vepsáno jméno dárce. Peníze za prodej knih spolek dále
využívá v souladu se svými cíli na podporu školy.) již pátý ročník. {V roce 2021 nekonáno s ohledem
na epidemiologickou situaci.) '

- Finanční podpora školních výletů a výletů školní družiny.
- Květiny - pro prvňáčky na začátku školnIho roku, pro deváté ročníky na konci školního roku, učitele

a ostatní pracovníky školy dle žádosti vedení základni a mateřské školy.

- Knihy pro úspěšné žáky - každoroční ocenění úspěšných žáků na konci školního roku.
- Sportovní den - drobné odměny, medaile apod.

- Další akce naší školy i akce přesahujÍcÍ hranice naši školy (např. vajíčko, Ďáblický Slaviček) - drobné
odměny.

Žádané informace o spolku:
- Aktuální počet členů spolku je 18. Všichni jsou ve věku nad 18 let. 7 z nich jsou občané Ďáblic

a všichni mají úzký vztah k d'áblické škole.
- výše členského příspěvku je 100,- KČ.
- Spolek má příjmy především z darů. Dárci jsou kromě Městské části Praha - Ďáblice, především

rodiče žáků d'áblické školy {včetně rodičů žáků mateřské školy). Rodiče žáků mateřské školy již
tradičně žádáme ve spolupráci s vedením d'áblické školy o příspěvek účelově vázaný na konkrétní
akce v mateřské škole. Rodiče žáků základni školy žádáme ve spolupráci s vedením d'áblické školy
o příspěvek, který není účelově vázán.

- Aktuální majetek spolku sestává z částky KČ na účtu spolku č.
Z této částky jsou plánovány další výdaje pro rok 2022, které nemůže d'áblická škola hradit z jiných
zdrojů.

- Sídlo má spolek v budově d'áblické školy a působí bud' přímo ve škole, v areálu mateřské školy či
v ulicích Městské části Praha - Ďáblice.

Zdvořile žádáme o příspěvek ve výši 20.000,-- KČ.

Předem děkujeme za projednání naší žádosti.

S úctou

Spolek Parkán
předseda výkonného výboru

Spolek Parkán
člen výkonného výboru
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