VEŘEJNÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA SDRUŽENÍ SLUNCE ZA ROK 2005

Činnost sdružení Slunce je zaměřena především na děti a mládež školního věku. Chce rozvíjet
jejich vlohy a usnadnit překonávání překážek s dosud nepoznanými činnostmi. Děti mají možnost
využít mimoškolní aktivity v oblasti hudby, umění a počítačové gramotnosti.
Členy sdružení Slunce jsou většinou děti a mládež ve věku do 26 let. V roce 2005 bylo
zaregistrováno 66 členů sdružení Slunce. Poplatek za členství v kroužku činilo pro děti
a mládež do 15-ti let Kč 20,- a pro dospělé Kč 100,- na jeden rok.
V roce 2005 probíhaly toto zájmové kroužky:
-

hudební miniškola
keramický kroužek
počítačový kroužek

V hudební miniškole bylo přihlášených 18 dětí ( ve školním roce 2004/2005) – z toho 4 na klavír, 6
na keyboard, 2 na kytaru a 6 na flétnu; v 1. pololetí školního roku 2005/2006 bylo přihlášených 20
dětí – z toho 6 na klavír, 6 na keyboard, 6 na flétnu, 2 na kytaru. Hudební kroužek vyučovala Lilie
Tyrlíková. Děti své hudební dovednosti mohly předvést na veřejné předehrávce – která se konala
6.května 2005.
Keramický kroužek probíhal pod vedením p. Věry Lasotové. Tento kroužek navštěvovalo 27 členů
– dětí i dospělých. Děti jsou velice spokojené, když mohou tvořit vlastníma rukama zajímavé
předměty a upomínkové drobnosti. Jejich výrobky zdobí nejen prostory školy, ale
i jejich domovy.
Počítačový kroužek vedl v roce 2005 p. Vít Lasota, do něhož se přihlásilo 15 dětí ve školním roce
2004/2005 a 19 ve školním roce 2005/2006. Avšak v 1. pololetí kroužek z důvodu nefunkčnosti
počítačů neprobíhal.
Letos v červnu jsme také změnili banku – nyní máme účet v Komerční bance v Třinci.
Přehled hospodaření v roce 2005 zpracovala p. Monika Tomiczková, která vede účetnictví
sdružení Slunce. (viz. příloha)
V tomto roce jsme obdrželi dotaci z MŠMT, která činila 12 000,- . Tyto finanční prostředky byly
použity na nákup hudebních nástrojů, not, keramické hlíny a glazur. Také jsme obdrželi finanční
příspěvek 5060,- Kč od OÚ Třanovice na Den divadel.
Tímto děkuji za vstřícný přístup a podporu p. starostovi Bc.Janu Tomiczkovi, za dobrou spolupráci
se základní školou p. řediteli Mgr. Davidu Molitorovi, také za vedení kroužků p. Věře Lasotové a p.
Vítu Lasotovi, a v neposlední řadě i za vedení účetnictví p. Monice Tomiczkové.
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