VEŘEJNÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA SDRUŽENÍ SLUNCE ZA ROK 2007

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 a umění, dospělí - v jazykové oblasti - ve výuce
angličtiny.
Členy sdružení Slunce jsou většinou děti a mládež ve věku do 26 let. V roce 2007 bylo
zaregistrováno 61 členů sdružení Slunce (23 dospělých, 38 dětí). 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 2007 probíhaly tyto zájmové kroužky:
-

hudební miniškola
keramický kroužek
angličtina

V hudební miniškole bylo přihlášených 18 dětí , z toho 4 děti se učily současně na 2 hudební
nástroje. Hudební kroužek vyučovala Lilie Tyrlíková. Děti své hudební dovednosti mohly předvést
na veřejné předehrávce – která se konala 20. dubna 2007.
Keramický kroužek probíhal pod vedením p. Věry Lasotové. Tento kroužek navštěvovalo 20 dětí a
11 dospělých. Děti jsou velice spokojené, když mohou tvořit vlastníma rukama zajímavé předměty
a upomínkové drobnosti. Jejich výrobky zdobí nejen jejich domovy ale i prostory školy.

Zájem rodičů, kteří by chtěli více prohloubit své znalosti v oblasti angličtiny nás vedl k
zorganizování výuky anglického jazyka. V tomto kroužku bylo přihlášených 12 členů. Výuku
vedla p. Sylva Tillová a p. Kateřina Gocieková.
Přehled hospodaření za rok 2007 zpracovala p. Monika Tomiczková, která vede účetnictví
sdružení Slunce. (viz. příloha)

Od 1.9.2007 jsme uskutečnili změnu zdaňovacího období z kalendářního roku na hospodářský rok.
Žádost o změnu byla zaslána Finančnímu úřadu 25. května 2007.

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,
p.Sylvě Tillové, p. Kateřině Gociekové v neposlední řadě i za vedení účetnictví p. Monice
Tomiczkové.
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