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Čtvrtá výroční zpráva o
činnosti spolku Trnkový květ.
Představuje poslání a hlavní
cíle spolku, přehled jeho
činnosti v roce 2018 a vize pro
rok následující.

SLOVO ÚVODEM
Milí přátelé Trnkového květu,
činnost spolku se v roce 2018 ve velké míře tradičně soustředila na budování zázemí ZŠ
TRNKA. První polovina roku byla věnována dokončení III. etapy rekonstrukce (1. třída). V druhé
polovině započaly přípravné práce pro zatím nejnáročnější IV. etapu - vybudování dvou tříd (1.
a 6. třída). Ruku v ruce s rekonstrukcí probíhají vždy náročné úkoly financování přestavby.
Společným úsilím všech se vše podařilo zvládnout tak, že mohla ZŠ TRNKA v září přivítat 16
žáčků první třídy. Současně jsme dokázali do konce roku díky podpoře přátel Trnkového květu,
daru Nadace Blíž k sobě a neveřejné bezúročné půjčce získat dostatek financí na další
náročnou etapu rekonstrukce.
Práce spolku Trnkový květ se začala v tomto roce členit do více menších celků. V rámci rozvoje
komunitního dění v Dobříši jsme stejně jako minulý rok pořádali kulturně - vzdělávací akce pro
děti i dospělé. Nově jsme doplnili nabídku volnočasových aktivit pro děti Dobříšska a okolí se
čtyřmi kroužky „TRNKAKCÍ“ a příměstskými tábory na dobu kratších prázdnin během školního
roku (podzimní, pololetní, velikonoční prázdniny). Oslovili jsme místní firmy s nabídkou využití
reklamních polí na plotu školy, nabídli veřejnosti „Únikovku Černý rytíř“ a narozeninové oslavy
v TRNCE. Pokračovali jsme v podnájmu prostor v budově místním organizacím a získali pro
podnájem další nájemce. I v tomto roce jsme se těšili z podpory města Dobříš.
To vše by nebylo možné bez neuvěřitelné podpory mnoha lidí a organizací. Jsme vděčni všem,
kteří neváhali a ochotně poskytli pro společný projekt ZŠ TRNKA svůj čas, energii, dovednost,
podporu, slevu, radu či finance. Za vstřícný přístup jsme vděční všem zástupcům
kompetentních úřadů, kteří s námi stále neztrácejí trpělivost. Bez Vás všech by další rozvoj ZŠ
TRNKA a její směřování k cíli nebylo možné.
Děkujeme!
Tým spolku Trnkový květ, z.s.

POSLÁNÍ TRNKOVÉHO KVĚTU
Spolek Trnkový květ vznikl v Dobříši v červnu 2015 s cílem založit základní školu, rozšířit tak
nabídku základního vzdělávání dětí a vzbudit zájem dobříšských rodičů o pedagogická a
výchovná témata. Trnkový květ je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková
organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je zejména podpora a
rozvoj komunitního dění v Dobříši a jeho okolí, posílení místní i regionální občanské
sounáležitosti.
Hlavními činnostmi spolku jsou podle jeho stanov zejména:
1)
Činnosti související s postavením spolku jako zřizovatele školské právnické osoby
Základní školy TRNKA a související podpora školy.
2)
Organizování výchovných, vzdělávacích a volnočasových aktivit pro děti a mládež.
3)
Pořádání kulturních a osvětových akcí.
4)
Organizování jednorázových akcí i dlouhodobých projektů v oblasti školní i mimoškolní
pedagogiky.
5)
Organizování volnočasových aktivit pro dospělé.
6)
Organizování kulturních, sportovních a jiných společenských akcí.
7)
Aktivity v rámci spolupráce se státními orgány, s orgány místní samosprávy, s místními
neziskovými organizacemi a jinými subjekty.
Základní škola TRNKA, jejímž je spolek zřizovatelem, vzdělává ve školním roce 2018/19 děti v 1.
až 5. ročníku, postupně bude mít devět ročníků. V každém ročníku je jedna třída s maximálně 16
dětmi, tak aby byl umožněn individuální přístup ke každému žákovi, a zároveň i rodinná
atmosféra, kde se navzájem znají děti, učitelé i rodiče napříč celou školou.
Hlavním cílem vzdělání v ZŠ TRNKA je kvalitní všestranná příprava na život. Děti se učí
rozumět sobě i svému okolí, škola dbá na rozvoj hodnotového zakotvení dětí a podporuje jejich
sociální dovednosti. Škola se snaží žáky vybavit znalostmi a dovednostmi potřebnými v 21.
století. Učí je kriticky pracovat s informacemi. Učitelé rozvíjejí a podporují zvídavost, tvořivost
a spolupráci dětí.
ZŠ TRNKA usiluje být bezpečným a zdravým místem pro růst a vzdělávání dětí. Omyly a chyby
nejsou trestány, ale využívány jako přirozená součást učení. ZŠ TRNKA vytváří podnětné
prostředí pro děti, učitelé i rodiče. Škola se zapojuje do života dobříšské komunity.

TÝM TRNKOVÉHO KVĚTU
Rada spolku Trnkový květ:
o
o
o
o

MUDr. Magdaléna Ježková - praktická lékařka, instruktorka skautských kurzů
Mgr. Petra Klvačová Ph.D. - socioložka, pedagožka Univerzity Karlovy
Mgr. Ivan Vodochodský Ph.D. - sociolog, analytik médií
Mgr. Jana Zajícová - předsedkyně Rady spolku Trnkový květ, pedagožka pro 1. stupeň

Členové Trnkového květu:
o
o
o
o
o
o
o

Bc. Dagmar Červenková - koordinátorka v nakladatelství
RNDr. Anna Dostálová, Ph.D. - bioložka
Mgr. Dana Chytrá - mikrobioložka
Mgr. Markéta Svobodová - pedagožka pro 1. stupeň
Mgr. Kateřina Šmahelová - fyzioterapeutka, asistentka pedagoga
Ing. Markéta Španělová Ph.D. - vědecko-výzkumná pracovnice, VŠ pedagožka v oboru
Chemie ochrany životního prostředí
Mgr. Jitka Urbanová - právnička, zastupitelka města Dobříše

Další spolupracovníci s velkým nasazením, bez členství v Trnkovém květu:
o
o
o
o
o
o

Ing. Jana Derflová - ředitelka ZŠ TRNKA
Mgr. Ivana Fodorová - PR manažerka
Ing. Štěpán Ježek - IT analytik
MUDr. Eva Kašparová - lékařka (hematologie, interní lékařka, praktická lékařka)
Mgr. Hana Kopecká, MBA - matematička, účetní ekonomka
Ing. Marta Vašáková - účetní poradkyně

Velké poděkování každoročně patří:
o
o

Mgr. Stanislav Zápotocký
Město Dobříš

ČINNOST SPOLKU V ROCE 2018
Nezisková organizace zapsaný spolek Trnkový květ je zakladatelem a zřizovatelem základní
školy TRNKA. Jako každý rok je jedním z cílů spolku vytvořit pro ZŠ TRNKA zázemí pro další
třídu.
Koncem roku 2017 podal spolek Trnkový květ a ZŠ TRNKA žádost o navýšení kapacity pro školní
rok 2018/2019 o 16 žáků (budoucí 1. třída); současně probíhaly svépomocné přípravné práce, Na
jaře roku 2018 probíhala vlastní rekonstrukce, a po úspěšné kolaudaci bylo žádosti o navýšení
kapacity vyhověno. Druhá polovina roku byla věnována přípravě na další náročnou etapu
rekonstrukce, a to na vytvoření dvou nových tříd v 2NP (1. a 6. třída ve školním roce 2019/2020).
V roce 2018 pracovali členové a přátelé spolku Trnkový květ také na možnosti využití dotace na
vybudování přístavby pro specializované učebny za budovou školy. Byl zadán a vypracován
projekt Ing. Ondřejem Červenkou. Z důvodu vysokého rozpočtu stavby a pravidel čerpání
dotace nakonec nebyl projekt dále rozvíjen a realizován.
BUDOVA ŠKOLY A JEJÍ REKONSTRUKCE
Profesionální rekonstrukce
Již třetím rokem spolupracuje spolek Trnkový květ v rámci profesionální části rekonstrukce se
stavební firmou L-Stav, která provádí většinu stavebních a rekonstrukčních prací v budově
školy. Projektovou dokumentaci pro tuto etapu připravil opět nezištně projektant Ing. Lukáš
Cvrček. Díky vstřícnému přístupu zaměstnanců stavebního odboru MěÚ Dobříš, Hasičského
záchranného sboru Stř. kraje a Krajské hygienické stanice Stř. kraje se nám podařilo získat
stavební povolení pro tuto etapu již v průběhu podzimu 2017.
Hlavní část rekonstrukce se v této etapě soustředila do
jednoho prostoru, a sice do 1. patra budovy. Stavební
firma zde probouráním příčky a dalšími souvisejícími
úpravami vytvořila z bývalé ředitelny a sousední
kanceláře jednu novou školní třídu. Nutnou součástí bylo
vybudování nové stupačky procházející z přízemí až do
podkrovních prostor.
I v případě nově vzniklé třídy platil stále požadavek
hygienické normy na snížení doby dozvuku v prostoru
učebny. Firma L-Stav na základě projektu provedla
odbornou instalaci akustické předstěny a akustických
stropních panelů do prostor nové třídy. Měření
specializovanou firmou na jaře roku 2018 potvrdilo, že
nově vybudované prostory s akustickými opatřeními
splňují nejpřísnější akustické normy pro školní budovy.
Po dokončení prací stavební firmou jsme se obrátili opět
na truhláře Štěpána Marka, který provedl během jarních
prázdnin vyrovnání výšky podlah obou bývalých
kanceláří, doplnění chybějící části původních parket a renovaci těch stávajících, včetně nátěru
odolným lakem.

Současně bylo třeba rozšířit pro narůstající počet žáků ZŠ
TRNKA provizorní šatnu v přízemí. Tyto práce se podařilo
nasměrovat díky ochotě firmy L-Stav na jarní prázdniny,
tedy mimo provoz školy. Větší šatna vznikla vybouráním
příčky a sloučením stávající šatny se sousední místností.
Svépomocné práce
Cílem našeho projektu je vždy minimalizovat náklady na
rekonstrukci. Jedním ze způsobů, jak tohoto cíle dosáhnout
jsou dobrovolnické brigády, které jsou již tradiční součástí
každé etapy rekonstrukce. V průběhu roku 2018 se
uskutečnilo celkem šest celodenních organizovaných
brigád, jejichž náplní byly jako obvykle přípravné a
dokončovací práce rekonstrukce a úpravy zahrady. Svůj čas
opět ochotně a nezištně darovala velká skupina
dobrovolníků z řad členů spolku, rodičů a přátel školy.
V únoru 2018 jsme během dvou brigád připravili společně
prostory pro rozšíření stávající šatny – vyklidili jsme starý
nábytek, odstranili zbytky starých elektrických rozvodů,
oškrabali starou malbu a po práci stavební firmy a
podlahářů také vymalovali. V dubnu proběhla série menších
brigád pro dokončení budoucí 1. třídy, která se týkala hlavně
penetrace, výmalby, nátěru topení, instalace umyvadla a
úklidu. Současně v rámci těchto brigád proběhly drobné
úpravy zahrady - podařilo se vykopat starou rozlehlou túji
na zahradě školy, srovnat část terénu a následně osít
travním semenem.
Na podzim roku 2018 již odstartovaly přípravné práce pro
etapu IV. - tedy rekonstrukci dvou tříd v 1. patře (budoucí 1. a
6. třída) a přilehlé chodby. V září byl hotov projekt od Ing.
Ondřeje Červenky, stavební povolení jsme získali koncem
roku. Následně proběhlo ještě několik drobných brigád k přípravě prostoru (vyklizení
prostoru, oškrábání staré malby) pro profesionální část rekonstrukce, která je naplánovaná na
leden 2019.
Děkujeme všem brigádníkům i profesionálním firmám,
které se na pracích v ZŠ TRNKA podílejí. Díky Vašemu
nasazení a ochotě se podařilo dokončit III. etapu
rekonstrukce již v dubnu a zkolaudovat a navýšit
kapacitu ZŠ v květnu roku 2018.

HOSPODAŘENÍ SPOLKU
Vybrané údaje z hospodaření spolku:

AKTIVA:
Hodnota rekonstrukce budovy
Dosavadní odpisy rekonstrukce budovy
Zůstatek na transparentním bankovním
účtu
Zůstatek na bankovním účtu veřejné
sbírky
Zůstatek na bankovním účtu účelovém
Zůstatek financí v pokladně
Pohledávka za školou - úhrada energií
Pohledávka za školou - mimořádná
splátka nájmu
Poskytnuté zálohové platby energií
Ostatní (zejména časové rozlišení)

PASIVA:
Půjčka
Závazky vůči dodavatelům
Vlastní jmění (fond krytí dlouhodobého
majetku z darů)
Fond veřejné sbírky
Zisk předchozích let
Zisk aktuálního roku
Předplacené nájemné na další rok
Ostatní (zejména časové rozlišení)

NÁKLADY:
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Odpisy
Služby
Mzdové náklady
Ostatní náklady

VÝNOSY:
Výnosy z nájemného
Výnosy z akcí
Výnosy z reklamy
Plnění z pojištění
Přijaté provozní dary
Přijatá provozní dotace
Zúčtování fondů - rozpuštění zdroje
krytí dl. majetku z darů
Přijaté členské příspěvky

ZISK aktuálního roku

2016
tis. Kč

2017
tis. Kč

2018
tis. Kč

730
-25
123

1 232
-88
201

2122
-185
757

1

1

5

16
30

5
129
150

24
12

14
6

35
26

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

600
0
312

600
2
688

1100
2
1243

1
2
-34
0
30

1
-32
258
128
5

5
225
257
180
10

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

94
16
88
25
41

39
2
83
64
29

8

11

13
14
161
96
144
6
15

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

63

359

518
56
39

33
97
30
11

58
30
35

20
68

4

4

5

-34

258

257

219
1
42

DALŠÍ AKTIVITY TRNKOVÉHO KVĚTU, Z.S.
Kulturně-vzdělávací podvečery
I v roce 2018 pokračoval cyklus vzdělávacích setkání, tentokrát doplněný o dvě kulturní akce.
Všechny kulturně-vzdělávací podvečery byly určeny široké veřejnosti, a i v tomto roce
s významnou podporou grantu Fondu sportu, kultury a volného času města Dobříše.
Uskutečněny byly následující akce:
o 19. 1. Sommeliér – první kulturní akce v podkroví ZŠ TRNKA se setkala s vřelým přijetím
a téměř plným sálem. V klubově upraveném prostředí byla sehrána divadelní férie
společnosti Bilbo company, zaznívaly komentáře mouder o životě, lásce a vínu.
o 19. 4. Otázka autority ve výchově a
vzdělávání s PhDr. Martinem
Strouhalem – s přednášejícím,
vedoucím katedry Pedagogiky
FFUK, jsme diskutovali o významu
autority ve výchově a vzdělávání.
Lektor vysvětlil, jak vypadá a jak se
pěstuje přirozená autorita, jak k
dětem přistupovat doma i ve škole,
či jak se vnímání autority
proměnilo v průběhu vývoje
společnosti.
o 15. 5. FAKE NEWS s politickou komentátorkou Českého rozhlasu Marií Bastlovou –
podvečer věnovaný hledání vlastních cest k získávání informací. Proč a jaké
desinformační informace můžeme ve veřejném prostoru najít a jak se zdroji informací
pracují novináři veřejnoprávního Českého rozhlasu.
o

3.- 4. 11. Dvoudenní videoworkshop pro děti - točení dokumentu s dokumentaristkou M.
Hilcisin. Při tomto workshopu jsme si vysvětlili základní postupy a pojmy filmové
produkce, ukázali si, jak vytvořit záběr kamery, kompozici a vysvětlili si, co to znamená
„storytelling“. Druhý den
byly děti rozděleny do
dvou skupin a každá
skupina si vymyslela
příběh, který pak i herecky
ztvárnila
a
natočila.
Vzniklý několikahodinový
materiál jsme posléze
spolu stříhali. Oba týmy
vytvořily
během
workshopu
přibližně
jednominutový
film.
Kapacita workshopu byla vyčerpána druhý den po umožnění rezervace.

o 20. 11. Koncert hudebního uskupení
Invisible World - nejúspěšnější akce
ze všech dosud pořádaných. Trio
profesionálních muzikantů přilákalo
do podkroví ZŠ TRNKA více než
padesát posluchačů autorské tvorby
na pomezí jazzu a worldmusic. Jejich
energie, hudební dokonalost a vtipné
průvodní slovo byly oceněny
několikaminutovými ovacemi.
o 10. 12. Workshop robotiky pro děti a jejich rodiče s IT analytikem Ing. Štěpánem Ježkem
– workshop dětem a jejich rodičům ukázal jednoduchou a zábavnou formou, jak
rozvíjet logické myšlení a programovat jednoduché příkazy pro zakoupené ozoboty.
Smyslem workshopu bylo probuzení zájmu dětí o IT oblast. Workshop byl určený pro
děti od 8 let.

Benefiční koncert pro TRNKU

Dámy učitelky z kapely Přelet M.S. zazářily 25.
března 2018 ve svých vtipných a dokonalých
trojhlasech v rámci Benefičního koncertu pro
TRNKU. Děti prodaly všechny své výrobky a na
závěr si rozverně zatančily. Přivítali jsme
novou paní ředitelku Janu Derflovou.
Účastníci dražby svedli tuhý a napínavý boj o
umělecká díla. Získané příspěvky se
vyšplhaly na neuvěřitelné částky. K tomu
všemu vládla příjemná a přátelská
atmosféra. Ve sbírkové kasičce bylo vybráno
29.839,-Kč, dražbou uměleckých předmětů
bylo získáno 36.300,-Kč. Celá částka byla použita na rekonstrukci školy.

Zahradní slavnost

I přes všechnu nepřízeň počasí nakonec déšť
10. června 2018 jako mávnutím kouzelného
proutku ustal téměř přesně se začátkem
dalšího ročníku Zahradní slavnosti ZŠ TRNKA
a Trnkového květu, z.s. Během odpoledne
mohli návštěvníci ochutnat lahodnou kávu z
kavárny „U Ludvíka“ spolu s výbornými
sladkými či slanými zákusky z benefiční
cukrárny. Na toho, koho sladké nenadchne,
čekaly šťavnaté Urbanovic špekáčky.
Poklidná
atmosféra
slavnosti
byla
doplněna energickou hrou dětí i dospělých na
široké spektrum bubnů pod vedením Petra Šušora. Takhle podlaha v jídelně ani zem na
zahradě ještě nikdy neduněla. Pro návštěvníky byly připraveny dvě komentované prohlídky
budovy školy. Výtěžek z akce byl použit na rekonstrukci budovy školy. Celá slavnost se opět
neobešla bez práce mnoha dobrovolníků a příznivců TRNKY.

Zápis do 1. třídy

V tomto roce byla situace zápisu do 1. třídy komplikovaná. Kapacitu školy se sice podařilo týmu
ZŠ TRNKA a Trnkového květu, z.s. navýšit zase o nějaký čas dříve než v loňském roce, avšak
dubnový termín zápisů stanovený zákonem byl pro nás ještě pořád příliš vysokou laťkou. Proto
25. května proběhlo „Hravé odpoledne“ pro zájemce o 1. třídu a první třída byla naplněna žáky
formou přestupu v září 2018. Děkujeme všem základním školám v okolí za jejich trpělivost a
ochotu spojenou s tímto administrativně komplikovaným krokem. Kapacita byla navýšena
v červnu 2018.

TRNKAKCE
Trnkový květ, z.s. se rozhodl v roce 2018 využít vhodné zázemí prostor školy a všem
dobříšským dětem zajistit volnočasové aktivity, mezi které patří kroužky a jednodenní či
vícedenní příměstské tábory.
Kroužky, které TRNKAKCE ve školním roce 2018 / 2019 otevřely:
Tvořivé ruce – lektoři: Šárka Daňková a Natálie Votrubová
Náplní kroužku jsou vybrané kreativní techniky: malování na hedvábí, plstění suchou jehlou,
tisk šablonou na textil, korálkování a tvorba šperků, origami, technika krakelovací pasty,
tvoření s vaječnými skořápkami, zdobení rýžovým a gecoupažním papírem (plus ubrousky).
Ekokroužek – lektorka: Klára Kaiserová
Kroužek se zaměřením na poznávání a ochranu prostředí a místní přírody (teoretické
poznatky, tematické výlety s možností pobytu na farmě přímo mezi zvířaty a práce s nimi).
Jóga pro děti – lektorka: Lucie Přádová
„Kdyby lidi byli stromy“ - Cvičení jógy nám pomáhá starat se o své tělo, aby se nám dobře vedlo,
chodili jsme se vztyčenou hlavou a měli energii i dobrou náladu.
Fotografický kroužek – lektoři: Matěj Kůs a Nicole Kadlec Kotrbová
Cílem kroužku je, aby si děti osvojily manipulaci s foťákem a naučily se používat a využívat
všech aspektů potřebných k dosažení kvalitní fotografie. Vyzkouší si focení uvnitř i venku a
formou hry si děti osvojí dobrou technickou manipulaci s fotoaparátem.

Příměstské tábory
V říjnu během podzimních prázdnin proběhl
první outdoorový příměstský tábor s názvem
„Robinson Crusoe“.
Děti si vyzkoušely spoustu lanových překážek,
šifrovaček a zajímavých her zážitkovou
pedagogikou. Důležitá byla spolupráce v týmu.
Program byl zajištěn ve spolupráci s
křesťanskou organizací Atleti v Akci, která
pořádá zážitkové a sportovní akce v přírodě.
(www.avalive.cz).

KOMUNIKCE S VEŘEJNOSTÍ
S veřejností komunikuje spolek Trnkový květ a ZŠ TRNKA i nadále pomocí webových stránek
www.zstrnkadobris.cz
a
prostřednictvím
facebookové
stránky
www.facebook.cz/zstrnkadobris. Oba informační kanály aktualizujeme 5x týdně a
zveřejňujeme zde všechny aktuality. Téměř každý měsíc zasíláme kruhu našich sympatizantů
newsletter s novinkami v projektu.

SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI SUBJEKTY
Velmi si ceníme spolupráce naší školy s městem Dobříš, I v roce
2018 se může ZŠ TRNKA a Trnkový květ těšit z podpory města
Dobříš. Vztahy mezi školou a městem se nadále snažíme udržovat
a rozvíjet. Představitelé města v roce 2018 školu podpořili darem
90.000 Kč, který byl použit na financování provozu školy. Děkujeme
městu Dobříš, velmi si ceníme naší spolupráce.
V roce 2018 spolupracoval spolek Trnkový květ s těmito dalšími organizacemi:
o ZUŠ Dobříš - pronájem vnitřních prostor pro hodiny hudební nauky
o Centrum pro komunitní práci - pronájem vnitřních prostor (poradna a kontaktní místo
pro pečující)
o Skautské oddíly Lampyris (Světlušky a Benjamínci) a Varta - pronájem vnitřních
prostor jako klubovny a zahrady
o Dětské centrum Čáp - pronájem vnitřních prostor a zahrady pro příměstské tábory
v létě 2018 (5 turnusů)
o Dramatický kroužek pod vedením DiS. Andrey Krejčové - pronájem prostor pro
kroužek
o Veselá věda, z.ú. - pronájem prostor pro kroužek
o pronájem plotových polí pro reklamní účely

DÁRCI A SPONZOŘI
Postupná rekonstrukce budovy školy a nutné úpravy zahrady by se ani v roce 2018 neobešly
bez finanční a dobrovolnické podpory mnoha lidí a drobných dárců. Díky přátelům ZŠ TRNKA se
projekt i v tomto roce posunul zase o krok dál a v září mohla ZŠ TRNKA otevřít dveře dalším
žáčkům 1. třídy a jejich rodičům. Podpora lidí, kteří ZŠ TRNKA věnují svůj čas, práci nebo
finanční dar, pro nás není samozřejmostí, Opravdu moc si ji vážíme.
Jmenovitě v roce 2018 podpořili ZŠ TRNKA finančně, věcně nebo dobrovolnou pomocí tito dárci
(bez případných titulů a v abecedním pořadí):
Magdaléna Ahmedová, Erika Amlerová, Kateřina a Kamil Arnoštovi, Vlasta a Miroslav
Beščecovi, Lucie a Philippe Bigoni, Jaroslava Bláhová, Petra Bláhová, Martin Blažík, Hanka a
Radek Císařovi, Dagmar a Daniel Červenkovi, Šárka Daňková, Michaela Doleželová, Anna a
Petr Dostálovi, Lubomír Doubek, Veronika Douchová, Eliška Fenclová, Věra Fialová, Ivana
Fišerová, Markéta Flígrová, Ludvík Forsterevicz, Ivana a Petr Fodorovi, Pavel Hampejs, Eva
Hájková, Petra Sofie Haken, Jan Halász, Alena a Jan Homolkovi, Jakub Hučín, Zuzana
Hutňanová, Marek a Dana Chytří, Magdaléna a Štěpán Ježkovi, Eva Kašparová, Jana a Vítek
Komovi, Hana Kopecká, Naďa a Petr Kramplovi, Jan Krásný, Kristýna Kubartová, Jana a Jakub
Kylarovi, Jakub Kylar ml., Jaroslav Láník, Richard Lenhart, Rodina Lepších, Jan a Eva
Lidmilovi, Marcela Lorencová, Dagmar Majerová, Markéta Marková, Radek Matouš, Romana
Nentvichová, Jan a Michaela Neprašovi, Zdeňka Nováková, Hana Ošťádalová, Václav Pech,
Ladislav Pelcl, Daniela a Jindřich Priorovi, Tomáš Průša, Lucie Přádová, Jaroslava
Rampasová, Pavel a Petra Růžičkovi, David Řeháček, Jitka Sakařová, Jana Salcmanová, Adéla
a Jaroslav Sauerovi, Alena Sauerová, Jana Seibertová, Olga Sokolová, Žaneta Stiborová,
Martina Svárovská, Markéta a Ladislav Svobodovi, Matouš Svoboda, Josef Syka, Michael Syka,
Eva Syková, Gabriela Šeďová, Eva Šejnová, Kateřina a Lukáš Šmahelovi, Markéta a Ondřej
Španělovi, Lucie a Filip Šperlovi, Petra Štěpová, Ivo a Klára Tajšlovi, Jana a Jiří Tománkovi,
Michal Trkan, Jitka a Bohdan Urbanovi, Františka a Marek Vandasovi, Marta Vašáková, Lucie a
David Vávrovi, Marcela a Dalibor Velebilovi, Filip a Natálie Votrubovi, Jan Vozáb, Jan Walenka,
Soňa Wojnarová, Ondřej Zajíc, Filip Zajíc, Jana a Ladislav Zajícovi, Jan Žofka, a další dárci
prostřednictvím veřejné sbírky.
V roce 2018 nás podpořily tyto firmy finančním darem, slevou, darem materiálu, bezplatným
zapůjčením náčiní, bezplatnou reklamou:

- dar 200.000 Kč na rekonstrukci budovy školy

Obec KYTÍN

ARBOSANA

VIZE NA ROK 2019
Realizace IV. etapy rekonstrukce je nyní v plném proudu a my se těšíme na rozvoj ZŠ TRNKA i
v následujícím roce:














V lednu - březnu dokončíme další etapu rekonstrukce školy – rekonstrukci dvou tříd (1.
a 6. třída) a chodby v 2. nadzemním podlaží. Na konci března plánujeme jejich kolaudaci.
Celoročně budou probíhat zahradní úpravy. Vše, co je možné, chceme řešit
svépomocnými a dobrovolnickými pracemi.
V lednu bychom rádi uspořádali 1. benefiční fabion bazar pro TRNKU.
V březnu plánujeme 4. ročník benefičního koncertu pro TRNKU.
V dubnu se budou konat zápisy do 1. třídy na školní rok 2019/2020.
V průběhu léta se pokusí ZŠ TRNKA doplnit kapacity 5. a 6. třídy přestupy žáků.
V červnu zorganizujeme spolu se ZŠ TRNKA zahradní slavnost.
Průběžně během celého roku budeme i nadále pořádat besedy a přednášky pro
veřejnost o zajímavých trendech v pedagogice a výchově za účasti zkušených
odborníků.
Budeme se účastnit vypsaných grantů a dotačních programů, budeme oslovovat
možné dárce.
Na začátku léta požádáme o stavební povolení na novou třídu v 2. nadzemním podlaží (1.
třída).
V září uvítáme nové žáky do 1., 5. a 6. třídy spolu s novými posilami učitelského sboru.
V průběhu září rozjedeme opět TRNKAKCE - volnočasové aktivity a příměstské tábory
pro dobříšské děti.
Po získání stavebního povolení začneme koncem léta nebo na podzim nejprve
svépomocí poté profesionálně rekonstruovat třídu v 1. patře budovy, dle finančních
možností i provizorní šatnu a přesunutou ředitelnu.
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