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Výroční zpráva o činnosti
Korálky Kroměříž, z.s. za rok 2016
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Informace o organizaci
S účinností nového občanského zákoníku č. 89/2012, Sb. se Občanské sdružení Korálky
stalo spolkem a následně došlo ke změně názvu na Korálky Kroměříž, z.s.
Hlavní náplní činnosti spolku Korálky Kroměříž, z.s. 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.
Korálky Kroměříž, z.s. 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 Korálky Kroměříž, z.s.


Doprava dětí a žáků do školy



Osobní asistence

Cíle sdružení
1. Podpora zapojení dětí se zdravotním postižením do vzdělávání formou provozování dopravy
dětí do školy. Doprava se zajišťuje v době školního vyučování na dvou trasách:
 Kroměříž – Zářičí – Chropyně - Němčice na Hané – Kostelec u Holešova – Roštění Hulín – Kroměříž
 Kroměříž – Holešov – Hulín – 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 spolek Korálky Kroměříž, z.s.
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

Korálky Kroměříž, z.s., El. Krásnohorské 3634, 767 01 Kroměříž
Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 15 let, které souhlasí se stanovami a cíli
spolku.
Zápis spolku byl proveden dne 20.10.2015 Krajským soudem v Brně.
Stanovy spolku Korálky Kroměříž, z.s. jsou k nahlédnutí na webových stránkách
www.msazskm.cz anebo na adrese Základní škola Kroměříž, F. Vančury, Fr. Vančury 3695,
kde spolek Korálky Kroměříž, z.s. vykonává svou činnost.
S účinností nového občanského zákoníku č. 89/2012, Sb. se Občanské sdružení Korálky stalo
spolkem a následně došlo ke změně názvu na Korálky Kroměříž, z.s.

Organizační strukturu spolku tvoří:
1. členská schůze – nejvyšší orgán spolku
2. předseda – statutární zástupce spolku
3. výkonný výbor – předseda, místopředseda
Předseda: Mgr. Lenka Fijalíková, Tel: 774 312 523, lenka.fijalikova@msazskm.cz
Místopředseda: Mgr. Jindra Kučeříková
Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu
Placení zaměstnanci:
Jarmila Lichnovská – asistentka
Aleš Pazdera – řidič
Hana Rusňáková - účetní

Kontaktní a identifikační čísla
Název spolku
Sídlo spolku
Korespondenční adresa
Místo vykonávání činnosti
IČO
Bankovní spojení
Kontaktní osoba
Telefon
e-mail
www

Korálky Kroměříž, z.s.
El. Krásnohorské 3634, 767 01 Kroměříž
Fr. Vančury 3695, 767 01 Kroměříž
Fr. Vančury 3695, 767 01 Kroměříž
70278873
262500099/0300
Mgr. Lenka Fijalíková
774 312 523
Lenka.fijalikova@msazskm.cz
www.zsamskm.cz
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Činnost spolku Korálky Kroměříž z.s.
Základní činností spolupráce ZŠ a MŠ speciální Kroměříž a Korálky Kroměříž z.s. je zajištění
každodenní dopravy dětí a žáků do školy. Ve školním roce 2015/2016 využívalo tuto službu
16 žáků z různých obcí v regionu Kroměříž. K tomuto účelu sloužilo auto Renault Master, od
října roku 2016 nové auto Fiat Ducato.

Benefice pro Korálky
Činnost byla v letošním roce zaměřena hlavně na získávání finančních prostředků pro nákup
nového devítimístného auta určeného na dopravu dětí a žáků.
Ve spolupráci se ZŠ a MŠ speciální a Vošpgs a Spgš byla 17.3.2016 uspořádána benefiční
akce Kroměříž bez hranic s cílem získat finanční prostředky na nákup nového auta.
V říjnu bylo zakoupeno z výtěžku z této akce a z finanční podpory Nadace Divoké husy,
měst, obcí a sponzorů devítimístné auto Fiat Ducato. Cena 650 000,-Kč.
Slavnostní křest a uvedení do provozu proběhl dne 16.11.23016

Benefice – koncert skupiny Tap-ta

Benefice – jarmark

Benefice - divadelní představení souboru Korálek

Benefice - jarmark
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Nové auto Korálky Kroměříž, z.s.

Křest nového auta Korálky Kroměříž, z.s.
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Spolupráce s ZŠ a MŠ speciální a rodiči školy
ZŠ a MŠ speciální a rodiče žáků se pro získání finanční částky na koupi auta:
- aktivně podíleli na tvořivých dílnách a organizaci dne otevřených dveří, který se koná
v adventním období a je spojený s prodejem výrobků žáků, rodičů a pedagogů školy
- podíleli na podpoře spolku Korálky při soutěžní akci společnosti TESCO
- aktivně zapojili do prodejní aukce výtvarných prací žáků.
- ve spolupráci s Vošpgš a Spgš uspořádali benefiční akci, kterou finančně podpořila nadace
Divoké husy.
Spolek Korálky Kroměříž, z.s. zabezpečil dopravu dětí a žáků na:
- pravidelné sportovní dopoledne v TJ Slavia Kroměříž
- pravidelní rehabilitační cvičení ve vodě na plaveckém bazéně v Kroměříži
- Abilympiádu v Praze
- dopravu kulis divadelního souboru KORÁLEK na kulturní představení pro děti a žáky
v Domě kultury v Kroměříži
- každodenní dopravu obědů pro žáky a děti základní školy a mateřské školy
Krajská sportovní olympiáda Uh. Hradiště

Cvičení na TJ Slavia

Cvičení na TJ Slavia

Plavecké závody Zlín

Korálky Kroměříž, z.s., El. Krásnohorské 3634, 767 01 Kroměříž
Plavání na plaveckém bazéně v Kroměříži

V letošním roce spolek Korálky Kroměříž,z.s. hradil ze svých zdrojů a výtěžků
z jarmarků:
- nákup výtvarného materiálu pro výrobu kulis divadelního souboru KORÁLEK
- nákup mikroportu pro divadelní soubor KORÁLEK
- nákup hudebních nástrojů do muzikoterapie
- nákup vybavení do multizenzorické místnosti
- nákup iPedů a vybavení pro výuku informatiky
- nákup materiálu pro vánoční a velikonoční dílny
Rodiče dětí a žáků školy společně s pedagogy organizují dvakrát do roka sběr papíru. Výtěžek
za sběr poukazuje spolek Korálky na konto adopce na dálku. Již pátým 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.

Korálky Kroměříž, z.s., El. Krásnohorské 3634, 767 01 Kroměříž

Poděkování
Děkujeme všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli na činnost a aktivity spolku Korálky
Kroměříž, z.s., 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 spolupráci i v následujícím roce.

Zvláštní poděkování patří těmto organizacím, firmám, institucím a
jednotlivcům, kteří nás finančně podpořili:























TOSHULIN, a.s. (www.toshulin.cz)
Pharmix s r.o. (www.pharmix.cz)
Internet Shop s.r.o. – Parfums.cz (www.parfums.cz)
Plastika, a.s. (www.plastika.cz)
Rotary Intrnational
Cora Management s.r.o. (www.cora-management.cz)
Credit One, a.s. (www.creditone.cz)
Optika Fénix
FORNAL trading s.r.o. (www.fornal.cz)
Montkovo Břest
Linear-reklamní agentura (www.linear.cz)
Zlinear – Zlín
Kružík, s.r.o.
město Kroměříž (www.mesto-kromeriz.cz)
město Holešov
město Hulín
město Chropyně
obec Počenice-Tetětice (www.pocenice.cz)
obec Lutopecny (www.lutopecny.cz)
obec Skaštice (www.skastice.cz)
Ing. Jana Malošíková
Horváth a Zapletal

Nákupem výtvarných prací dětí a žáků ZŠ a MŠ speciální v Kroměříži
finančně podpořili spolek Korálky Kroměříž, z.s.







obec Roštění
obec Rymice
MUDr. Vodák Jiří
MUDr. Zapletalová Dana
MUDr. Plintovič Michal
MUDr. Zelová Marie
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MUDr. Kreml Michal
JUDr. Navrátilová Jarmila
paní Zajícová
paní Frgalová
paní Pěnčíková
paní Procházková
paní Kutá
paní Dokoupilová
paní Topičová
paní Konečná
paní Hoffmanová
pan Bleša
pan Stavinoha
město Kroměříž
Levicový klub žen
BM Plus
SANITA CAR

Poděkování paní Nášelové za organizaci prodeje
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)
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Hospodaření Korálky Kroměříž z.s. za rok 2015
Roční závěrka 2015
Korálky Kroměříž, z.s.
Elišky Krásnohorské 3634/19
76701 Kroměříž
IČO: 70278873
Příjmy daňově zohledňované-součet

20 167,28

Členské příspěvky
Úroky

20 138,00
29,28

Příjmy daňově nezohledňované-součet

666 493,00

Příjmy od rodičů na dopravu
Příspěvky MÚ, Obcí
Sponzorství
Přijaté úroky
Členské příspěvky
Prodej auta
Příjmy-výtěžky z akcí
Příspěvek ÚP na mzdy
Přijatý Grant na zakoupení auta

200 935,00
141 029,00
90 500,00
0,00
0,00
0,00
72 033,00
161 996,00
0,00

Výdaje daňově nezohledňované-součet

849 167,58

Mzdy
Kancelářské potřeby, telefon
Potřeby - akce-výrobky
Pojištění auta
Opravy a potřeby auta
Pohonné hmoty
Bankovní poplatky
Účetní služby
Úroky
Ostatní režie
Nakoupený DDHM
Odpis auta
Ostatní daně a poplatky
Poskytnuté dary

376 588,00
16 561,00
89 653,00
18 146,92
40 650,00
100 980,00
577,16
15 730,00
0,00
26 417,61
61 350,89
95 663,00
2 050,00
4 800,00

Výsledek hospodaření

-162 507,30
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