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O Želvě
KDO JE ŽELVA MELICHAR
Želva Melichar je spolkem rodičů a přátel základní školy Bítovská na Praze 4 - školy, kde se v roce
1983 natáčel film Bota jménem Melichar. Želva je svobodnou platformou
co posouvá školu i její žáky dál, pomáhá stavět komunikační
finanční podporu výuky a volnočasových aktivit. Želva je

k diskuzi všeho,

mosty a získávat materiální či

všech – rodičů, žáků, školy i přátel.

Z ČEHO JE ŽELVA ŽIVA
Pro potřeby fungování Želva Melichar vede svůj fond, který je složen z ročních členských

příspěvků rodičů a přátel, který dále doplňují sponzorské dary, výtěžky z aktivit a
v neposlední řadě granty. I letos Želva

uspěla v grantové soutěži MČ Praha 4 a

bude usilovat o revitalizaci sportoviště pro stolní tenis, rozvoj identity školy (časopis, oblečení aj.), o
uspořádání dalších společenských či vzdělávacích akcí a v neposlední řadě o květinovou výzdobu
školy. Veškeré finance jsou spravovány na transparentním účtu 2001668327/2010 (FIO banka:
https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2001668327).

KDO SE O ŽELVU STARÁ
Želva Melichar má k sobě na pomoc výkonný
dva členy výkonného výboru, vypomáhá

výbor (statutární orgán), konkrétně předsedu a

řada dobrovolníků mezi rodiči a přáteli.

Samozřejmě nejdůležitější je široká členská

základna z řad rodičů, kteří se především

starají o finanční zázemí.

KAM ŽELVA JDE
Želva Melichar jde vždy naproti pomoci. Tu rozděluje spravedlivě a vždy dle
rozhodnutí rodičů a přátel přijatých během pravidelných schůzí.

Lukáš Zach
předseda spolku
20. srpna 2021
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Kdo je kdo
VEDENÍ (VÝKONNÝ VÝBOR)
Lukáš Zach

Jitka Erbenová

předseda spolku

člen výkonného výboru

Telefon 605 232 672

Telefon 604 427 592

zelva.melichar@gmail.com

zelva.melichar@gmail.com

Ilona Matějíčková
člen výkonného výboru
Telefon 737 166 129
zelva.melichar@gmail.com

TŘÍDNÍ ZÁSTUPCI (DŮVĚRNÍCI)
Především pro

efektivnější rozhodování spolku je výzva pro další období stanovit

třídní zástupce, kteří svojí třídu budou zastupovat přibližně dvakrát ročně na valné hromadě,
kde Želva přijímá usnesení především o své pomoci. Zástupce komunikuje ve třídě s ostatními rodiči,
informuje je o činnosti a tlumočí Želvě požadavky třídy. V školním roce 2019-20 se na tomto způsobu
vedení spolku jednomyslně shodla členská základna, ale s ohledem na omezení spojená s nemocí
COVID-19 se prozatím toto nepodařilo zrealizovat.

DOBROVOLNÍCI
Poděkování patří nejen všem, kteří se účastní společných jednání, především valných hromad, ale i
všech, kteří nabídli

svojí pomoc při organizování a koordinaci jednotlivých činností.

PARTNEŘI
Zvláštní poděkování si zaslouží naši sponzoři stejně jako radnice
v grantovém řízení v roce 2021.
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MČ Prahy 4 za důvěru

Kam až Želva došla
ORGANIZOVANÉ AKCE
• Pasování prvňáčků
* spolufinancováno z grantu MČ Praha 4

• Rozloučení s žáky 9. ročníků
* spolufinancováno z grantu MČ Praha 4 a společností Billa
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• Dětský den s piráty
* spolufinancováno z grantu MČ Praha 4 a společností Billa

FINANČNÍ A MATERIÁLNÍ POMOC
• Nákup knih do lavic pro celé třídy

•
•
•
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• Výstavba nového workoutového hřiště v areálu školy
* spolufinancováno z grantu MČ Praha 4 a ZŠ Bítovská

• Vánoční dárek – tužka „rodiče škole, škola dětem“
* spolufinancováno z grantu MČ Praha 4
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Finanční zpráva
PŘÍJMY CELKEM: 159.640 Kč
Členské příspěvky

55.500 Kč

Sponzorské dary

4140 Kč

Výnosy z akcí

0 Kč

Grant na hřiště na stolní tenis od MČ Praha 4 (2021)

60.000 Kč

Grant na kulturní a společenské aktivity spolku od MČ Praha 4 (2021) 10.000 Kč
Grant na rozvoj školního parlamentu, časopisu a identity školy (2021) 10.000 Kč
Grant na květinovou výzdobu školy od MČ Praha 4 (2021)

20.000 Kč

(počáteční stav k 25.8.2020

104.700 Kč)

VÝDAJE CELKEM: 112.207 Kč
Příspěvek škole na knihy do lavic

5.000 Kč

Příspěvek škole na rozloučení s 9. ročníky (šerpy a zábavné odpol.)

7.200 Kč

Pasování prvňáčků

2.600 Kč

Příspěvek škole na dětský den s piráty

5.445 Kč

Workoutové hřiště (grant 2020)

64.431 Kč

Tužky, cukrová vata

5.417 Kč

Nevyčerpaný grant MČ Praha 4 (2020) – vrácení

6.488 Kč

Květinová výzdoba školy (grant 2021)

15.625 Kč

ZÁVAZKY CELKEM: 0 Kč
žádné

POHLEDÁVKY CELKEM: 0 Kč
žádné

ZÁVĚR A BILANCE CELKEM: 104.200 Kč
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Letošní školní rok byl i nadále pro všechny, a tedy i Želvu, omezen opatřeními v souvislosti s nemocí
COVID-19. Hospodářský výsledek, tedy celý zisk

se promítne do dalšího školního

roku, kdy budou realizovány i grantové projekty (do 31. 12 .2021) opět na aktivity
spolku, rozvoj školní identity, květinovou výzdobu a především revitalizaci sportoviště pro stolní
tenis. Pro účely hospodaření má Želva založený ve FIO bance, a.s. účet č. 2001668327 / 2010

transparentní účet dostupný všem 24 hodin denně 7 dnů v týdnu online.
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Jak pomoci?
•

Členství ve spolku – logická varianta pro všechny rodiče - stačí podepsat žádost o
členství a uhradit členský poplatek.

•

Sponzorský (finanční) dar – vhodné pro přátele, firmy a soukromé osoby,
které nechtějí být přímo členy - na základě darovací smlouvy jsou přijímány jakékoliv
příspěvky. Samozřejmostí je daňová uznatelnost takového daru!

•

Dobrovolnictví – zcela nefinanční a nemateriální činnost, ale velice potřebná!

•

Poskytnutí výhodných služeb či zboží – stačí Želvě nabídnout cenově
výhodné služby či zboží – graficky zpracuji, nafotím či natočím a sestříhám video z akcí,
vytisknu potřebný materiál, zúčastním se akcí, nabízím účetní služby, snesu modré
z nebe…

Kontakt
Želva Melichar, z.s.
www.zsbitovska.cz/default/stranka?url=spolek-rodicu
Telefon 26558947
Bankovní účet 2001668327 / 2010
Bítovská 1, 140 00 Praha 4
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