
Spolek Helpment, Osecká 301/2, Lipník nad Bečvou, 751 31 

Činnost spolku ve školním roce 2019/2020 

 
 

Spolek Helpment ( dále jen „ Spolek“ ) je nezávislým Spolkem občanů, zejména rodičů a 

jiných zástupců školy a přátel školy sdružených na základě dobrovolnosti se zájmem o 

podporu provozu a rozvoje činnosti  SŠ a ZŠ Lipník nad Bečvou, Osecká 301/2, a to bez 

rozdílu národnosti, pohlaví, rasy, původu, politické příslušnosti, náboženského vyznání a 

sociálního postavení.  Sídlem Spolku je Osecká 301/2, 751 31 Lipník nad Bečvou. 

 

Činnost spolku byla ve školním roce 2019/2020 stejně pestrá jako v uplynulých letech. Na 

poslední výroční schůzi v loňském roce jsme si odhlasovali, že budeme různé akce 

podporovat nebo zabezpečovat nejen po stránce organizační a materiálové, ale taky po stránce 

finanční, pochopitelně dle možností spolku. Mělo se jednat zejména o kulturní, sportovní a 

vzdělávací akce např. cestovné pro žáky a jejich pedagogický doprovod, vstupné na kulturně 

výchovné akce, startovné při sportovních soutěžích, nákup sešitů a pomůcek do výtvarné 

výchovy, nákup relaxačních hraček do družiny nebo speciální školy, pomoc s organizací 

pobytu v přírodě, spolupráce s rodiči nebo informování veřejnosti o činnosti Spolku 

Helpment. Plán byl postupně úspěšně plněn. 

 Nezvládli jsme však projektovou činnost jako např. v r. 2017, kdy jsme se zúčastnili 

grantového řízení a získali jsme od Nadace Agrofert 50 000,-  Kč na nákup pomůcek, které do 

dnes slouží hendikepovaným dětem ve speciální třídě. 

Zlepšila se spolupráce s rodiči a zlepšily se také informace pro veřejnost o naší činnosti např. 

články v místním tisku, propagace spolku na panelech školy a na webových stránkách školy 

apod 

 

V první polovině školního roku  2019/20  se spolek finančně i organizačně podílel na 

těchto akcích školy. 

Např. v měsíci říjnu měli mít vystoupení v tělocvičně školy páni hudebníci ze skupiny Abraka 

s hudebním programem zaměřeným na prevenci. Výchovný koncert se uskutečnil až v 

 polovině měsíce února 2020 a dětem jsme platili vstupné.  



V říjnu jsme ještě přispěli finanční částkou  na  nákup hraček a výtvarných potřeb do 

družiny a zabezpečil pro 28 žáků školy v rámci Hipoterapie výlet do Milíkova a 

Jablůňkova, kde se děti projeli na koňském hřbetě a v  listopadu finančně i pedagogicky 

zabezpečili exkurzi vycházejících žáků v OU v Kelči. 

V prosinci 2019 členové spolku spoluorganizovali se školou tradiční Mikulášskou nadílku 

„S čerty nejsou žerty“. Děti předvedly své pěvecké a recitační schopnosti a byly od nás 

finančně odměněny sladkou nadílkou od Mikuláše, anděla a čertů.  

Před vánočními svátky jsme spoluorganizovali Den otevřených dveří na SŠ, ZŠ a MŠ v 

Lipníku n. B., Osecká 301. Slavilo se 70. výročí školy a ukončení rekonstrukce přístavby 

školy a také blížící se vánoční svátky. 

Na začátku  nového roku spolek zaplatil nákup hraček a výtvarných potřeb do školní družiny 

a na konci ledna ceny na školní a okresní turnaj žáků ve florbale.  

Dne 4. 2. 2020 se uskutečnila výroční schůze spolku, kde byla vyhodnocena činnost spolku za 

loňský kalendářní rok a naplánována a schválena činnost na další období. 

Začátkem března jsme zabezpečili sladkosti na školní karneval masek 

Vzhledem  k  nákaze Covid 19 byla činnost spolku přerušena od měsíce března až do konce 

školního roku. 

Na všech těchto výše uvedených akcích se Spolek Helpment podílel a chce se na nich podílet 

i v příštích letech. 

 

Předseda Spolku Helpment 

Ladislav Novák 

 

 

 

 

 

 

 


