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Informace o organizaci 

Hlavní náplní činnosti Občanského sdružení KORÁLKY je zabezpečit formou služby 

každodenní dopravu dětí a žáků Základní školy a Mateřské školy speciální v Kroměříži. 

Devítimístným vozidlem jsou děti denně v době školního roku dováženy do školy z místa 

bydliště – obcí okresu Kroměříž. Pro rodinu bývá často organizačně velmi složité, a v mnoha 

případech nemožné, zvládnout pravidelné dojíždění dítěte do školy a zajistit jeho vzdělávání. 

OS Korálky hradí náklady na provoz, údržbu a opravy vozidla včetně nákladů spojených s 

platem řidiče a dvou osobních asistentek. Část nákladů na pohonné hmoty jsou kryty smluvně 

podloženými finančními příspěvky zákonných zástupců dětí. 

Maximální možná kapacita přepravovaných na dvou trasách je 16 dětí. Poptávka po službě 

převyšuje aktuální možnosti. 

Obě trasy se opakují každý den dvakrát (ráno pro děti a odpoledne zpět domů). Denně řidič 

absolvuje více než 300km jízdu. 

Služby OS Korálky 

 Doprava dětí a žáků do školy 

 Osobní asistence 

 

Cíle sdružení 

1. Podpora zapojení dětí s těžkým mentálním postižením a multihandicapem do 

vzdělávání formou provozování dopravy dětí do školy. Doprava se zajišťuje v době 

školního vyučování na dvou trasách:  

o Kroměříž – Němčice na Hané – Hulín – Kroměříž 

o Kroměříž – Kostelec u Holešova – Roštění – Holešov – Dobrotice – Velké 

Těšany – Kroměříž 

Zájemci hradí příspěvky na základě smlouvy o poskytování sociální služby. Jedná se o 

příspěvek na pohonné hmoty. Náklady na celý provoz (údržbu a opravy vozidla, 

včetně nákladů spojených s platem zaměstnanců – řidiče a osobní asistentky) hradí 

Občanské sdružení Korálky. 

2. Finančná podpora školních a mimoškolních aktivit dětí a žáků školy (canisterapie, 

plavání, výlety a exkurze, škola v přírodě) 

3. Finanční podpora při vybavení školy speciálními pomůckami podle individuálních 

potřeb dětí. 

4. Finanční podpora činnosti školního divadelního souboru KORÁLEK 

Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 15 let a právnické osoby, které souhlasí se 

stanovami a cíli sdružení registrovanými u Ministerstva vnitra ČR dne 25.10.1999. Stanovy 

OS KORÁLKY jsou k nahlédnutí v sídle OS. 
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Orgány sdružení 

Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada, kterou tvoří všichni členové sdružení a která 

zasedá nejméně 2x ročně.  

Další orgány družení jsou: 

 Rada sdružení 

 Revizní komise 

 Sekretariát 

 

Rada sdružení  

 Mgr. Lenka Fijalíková, předseda sdružení 

 Mgr. Yvona Jedličková, místopředseda sdružení 

 Bc. Jindra Kučeříková, jednatelka 

Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu 

Placení zaměstnanci: 

Jarmila Lichnovská – asistentka 

Aleš Pazdera – řidič 

Hana Rusňáková - účetní 
 

Kontaktní a identifikační data 

 

Název sdružení Občanské sdružení Korálky 

Adresa Fr. Vančury 3695, 767 01  

Kroměříž 

IČ 70278873 

Bankovní spojení ČSOB, č. účtu: 262500099/0300 

Kontaktní osoba Mgr. Lenka Fijalíková 

Telefon 774 312 523 

Email lenka.fijalikova@msazskm.cz 

www www.msazskm.cz 
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Činnost sdružení  ve školním roce 2014/2015 

Základní oblastí spolupráce ZŠ a MŠ speciální s Občanským sdružením Korálky je  zajištění 

každodenní dopravy dětí a žáků do školy. V letošním školním roce tuto službu využívalo 15 

žáků z různých obcí v regionu Kroměříž.   K tomuto účelu slouží auto OS Korálky Renault 

Master.  

 

ZŠ a MŠ speciální spolupracuje s OS Korálky na organizaci akcí pořádaných školou. Jsou to 

vánoční a velikonoční dílny, den otevřených dveří, který se koná v adventním období a je 

spojený s prodejem výrobků žáků, rodičů a pedagogů školy. Dále pak vernisáž výtvarných 

prací žáků v Knihovně Kroměřížska, která je rovněž spojena s prodejním jarmarkem. Veškerý 

výtěžek, který se prodejem výrobků žáků, rodičů a pedagogů získá, jde na konto OS Korálky, 

které tyto finanční prostředky použije pro potřeby dětí a žáků školy.    

 

V letošním školním roce  2014/2015 OS Korálky hradilo ze svých zdrojů a 

 výtěžků z jarmarků:  

 nákup výtvarného materiálu pro výrobu kulis divadelního souboru KORÁLEK 

 nákup ozvučné techniky pro divadelní soubor KORÁLEK 

 nákup hudebních nástrojů do muzikoterapie 

 nákup materiálu pro vánoční a velikonoční dílny 

 nákup keramické hlíny a glazur 

 

Rodiče dětí a žáků školy společně s pedagogy organizují dvakrát do roka sběr papíru. Výtěžek 

za sběr poukazuje OS Korálky na konto adopce na dálku. Již čtvrtým rokem podporujeme na 

studiích holčičku Supriyu z Nepálu. 

Celý rok probíhá sběr vršků od PET láhví. Finanční obnos získaný z tohoto sběru je určen na 

nákup didaktických pomůcek pro žáky školy. 

Ve spolupráci s Městem Kroměříž byla v období adventu uspořádána sbírka pod Vánočním 

stromem na Velkém náměstí. Výtěžek z této akce byl použit na nákup rehabilitačních a 

didaktických pomůcek pro děti a žáky školy 

 

Ze sponzorských darů a díky spolupráci s TESCO, a.s. a BILLA, a.s. a firmou PHARMIX  

bylo zajištěno ovoce, cukrovinky a drobné dárky na odměny pro děti na různých akcích 

pořádaných během celého školního roku.  

 

OS Korálky dále zabezpečilo dopravu dětí a žáků  na: 

 pravidelné sportovní dopoledne v TJ Slavia Kroměříž 

 zábavnou sportovní soutěž  „Fajn den“ v Lešné 
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 Abilympiádu v Praze 

 dopravu kulis divadelního souboru KORÁLEK  

 kulturní představení pro děti a žáky v Domě kultury v Kroměříži 

 každodenní dopravu obědů pro žáky a děti základní školy a mateřské školy 

 

 

Poděkování 

Děkujeme všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli na činnost a aktivity občanského 

sdružení Korálky, který se snaží zkvalitnit a obohatit život dětí a žáků ZŠ a MŠ speciální 

v Kroměříži. 

 

Věříme, že nám zachováte i nadále svou přízeň a pochopení a těšíme se na Vaši podporu 

a vzájemnou spolurpáci i v následujícím školním roce.   

 

Zvláštní poděkování patří těmto organizacím, firmám, institucím a jedntlivům, 

kteří nás finančně podpořili: 

 Cora Management s.r.o. (www.cora-management.cz) 

 Nadace  O2 Telefonica  

 TOSHULIN, a.s. (www.toshulin.cz) 

 Pharmix s r.o. (www.pharmix.cz) 

 Internet Shop s.r.o. – Parfums.cz (www.parfums.cz) 

 Autosalon Kromexim spol. s r.o. (www.renault-kromexim.cz) 

 Plastika, a.s. (www.plastika.cz) 

 Rotary klub Kroměříž (www.rotary-km.cz) 

 Credit One, a.s. (www.creditone.cz) 

 STRABIS GROUP s.r.o. (www.strabis.cz) 

 Město Kroměříž (www.mesto-kromeriz.cz) 

 Město Hulín 

 Město Chropyně 

 obec Počenice-Tetětice (www.pocenice.cz) 

 obec Lutopecny (www.lutopecny.cz) 

 obec Skaštice (www.skastice.cz) 

 Břetislav Jelínek, s.r.o. (www.jelinek-galanterie.cz) 

 G 3 plus s.r.o. 

 Trachea, a.s. (www.trachea.cz) 
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 LUCROM, spol. s r.o. (www.lukrom.cz) 

 Ing. Jana Malošíková 

 FORNAL trading s.r.o. (www.fornal.cz) 

 Linear-reklamní agentura (www.linear.cz) 

 TESCO a.s. 

Další finanční zdroje: 

 Příspěvky rodičů dětí a žáků školy 

 Příspěvky pedagogů 

 Výtěžky z prodejních výstav 

 Příspěvky úřadu práce Kroměříž na plat řidiče a osobních asistentek (ZTP) 

 

Fotodokumentace  akcí  podporovaných  OS  Korálky 

 

   

Vánoční jarmark  

 

  

Vernisáž v Knihovně v Kroměřížska                        Velikonoční tvořivé dílny            
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Doprava žáků na plavecké závody ve Zlíně              Doprava žáků na Abilympiádu v Praze 

 

 

              

Sběr papíru pro podporu kamarádky Supriy                   Finanční podpora DS KORÁLEK 

Nepálu 

 

               
  

Nákup vybavení pro muzikoterapii a do multifunkční místnosti snozellen. 
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Hospodaření Občanského sdružení za rok 2014 

 

 


