SPOLEK ŠKAMNA ONDŘEJOV
Když jsem se v květnu letošního roku přišla jako maminka žačky první třídy podívat
na školní ples a se směsicí hrdosti a dojetí sledovala nejen vystoupení obou prvních tříd, ale i
nápadité taneční kreace žáků dnes již bývalé 9. třídy, setkala jsem se také s paní učitelkou
Hudcovou. Ta mi v našem rozhovoru řekla, že by tento ples mohl být i plesem posledním.
Nebylo totiž dost rodičů, kteří by byli ochotni ve svém volném čase s organizací plesu
pomoci.
Školní ples je již tradiční akcí spolku Škamna (dříve sdružení Škamna: v loňském roce
se dle zákona sdružení přejmenovalo na spolek Škamna a bude tak i zapsán do spolkového
rejstříku), tedy spolku, který vznikl v roce 2008 jako spolek rodičů a přátel při ZŠ
v Ondřejově a jehož cílem byla organizace a podpora mimoškolních aktivit žáků zdejší ZŠ.
Pod vedením pana Josefa Hájka spolek téměř deset let (spolu) organizoval nejednu akci, za
což mu patří velký dík! V posledních letech ale činnost spolku spíše stagnovala, spolek se
potýkal s nedostatkem členů i finančních prostředků a pan Hájek chtěl svou pochodeň předat
dál.
Při setkání se svými přáteli jsem pochopila, že nejsem rozhodně jediná, komu by zánik
Škamen nebyl lhostejný. Snahu o zachování Škamen projevily i učitelky naší školy. Před
letními prázdninami jsme se tedy sešli v malém kroužku nadšenců, kteří se rozhodli myšlenku
Škamen znovu oživit. Od začátku nám byl cennými radami nápomocen i pan Hájek. V rámci
našeho kroužku jsme sestavili první návrhy činnosti spolku a začali pracovat na sepsání
nových stanov.
Na třídních schůzkách konaných 7.9. respektive 14.9. jsme se již jako
(znovuobnovený) spolek Škamna představili rodičům žáků v jednotlivých třídách. Zároveň
jsme udělali „nábor“ nových členů, který byl velmi úspěšný: do spolku se přihlásilo 48
nových členů a přímo na místě jsme vybrali finanční příspěvky ve výši 7 050 Kč. Na
bankovní účet v následujících týdnech přišlo ještě 8 550 Kč. Tímto všem dárcům i členům
spolku srdečně děkujeme! Máme také radost, že se do dnešního dne do spolku přihlásilo 79
členů.
Během září a poloviny října jsme dále pokračovali v práci na nových stanovách,
zpracovávali přihlášky nových členů a ještě více se snažili pomoci rozpočtu spolku. Takovou
akcí byla i „open air vernisáž“ výtvarných děl paní Romany Brilové a pana Dalimila Foltánka,
pořádaná na zahradě manželů Foltánkových dne 30.9. Na této vernisáži byla vydražena tři díla
a výtěžek z této aukce ve výši 8 350 Kč putoval rovněž na účet spolku.
Dne 12. října se v budově ZŠ konala valná hromada spolku Škamna, které se
zúčastnilo 21 členů a dále zástupci pedagogického sboru spolu s ředitelem ZŠ panem
Rovenským. Na valné hromadě bylo zvoleno nové představenstvo. Dosavadnímu předsedovi
panu Hájkovi byl jako poděkování za dlouholetou práci pro spolek předán dárek. Dále byly na
valné hromadě projednány a schváleny nové stanovy a noví členové představenstva
prezentovali svou vizi fungování spolku. Diskutovala se účast spolku na školních akcích ve
školním roce 2017/2018, jako např. předvánoční výstava, tradiční Oživlý betlém a
samozřejmě školní ples. Na všech těchto akcích budete moci členy spolku potkat. Veškeré
důležité informace naleznete zakrátko také na připravovaných webových stránkách spolku:
www.skamna.cz.
V příštím roce bychom se chtěli pustit i do jiných aktivit. Uvítáme tedy mezi sebou i
další rodiče či přátele školy, ať už jen „tiché“ podporovatele, nebo pochopitelně i ty, kteří mají
nápady a nechybí jim chuť vdechnout těmto nápadům život!
Marie Foltánková, Škamna

