VEŘEJNÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA SDRUŽENÍ SLUNCE ZA ROK 2004

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 2004 bylo
zaregistrováno 60 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.
K 30. 6. 2004 ukončily svou činnost tyto kroužky:
- Florbal
Od nového školního roku 2004/2005 probíhaly pravidelně tyto kroužky:
- hudební miniškola
- keramický kroužek
- počítačový kroužek
V hudební miniškole bylo přihlášených 18 dětí – z toho 4 na klavír, 6 na keyboard, 2 na kytaru a 6
na flétnu. Hudební kroužek vyučovala Lilie Tyrlíková. Děti své hudební dovednosti mohly předvést
na veřejné předehrávce – která se konala v květnu.
Keramický kroužek probíhal pod vedením p. Věry Lasotové. Tento kroužek navštěvovalo 41 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 tomto roce p. Vít Lasota, do něhož se přihlásilo 15 dětí. Naše doba je
velice technicky náročná, proto je třeba děti už v raném věku vést k základním znalostem zacházení
s počítačem, které jim v budoucnu budou velmi užitečné.
Přehled hospodaření v roce 2004 zpracovala p. Monika Tomiczková, která se nyní stará o
účetnictví sdružení Slunce. (viz. příloha)
V roce 2004 jsme zaslali Ministerstvu vnitra ČR návrh na úpravu stanov sdružení Slunce, který byl
ministerstvem schválen. Tato úprava se týkala schopnosti usnášení valné hromady – aby byla platná
usnesení valné hromady, je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech přítomných na schůzi.
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