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1. ZENIT-sdružení pro rozvoj SOŠ a SOU Odolena Voda o.p.s.

V roce 2005 byla při zdejší letecké střední škole založena obecně prospěšná
společnost a zaregistrována pod názvem Zenit-sdružení pro rozvoj SOŠ a SOU
Odolena Voda o.p.s. se sídlem na adrese U letiště 370, 250 70, Odolena Voda.
Pod tímto názvem provozuje svou činnost doposud.
Společnost svou činností podporuje Střední školu letecké a výpočetní
techniky Odolena Voda.
Její hlavní zaměření je na činnost studentů školy na aktivní využití volného
času . Organizuje a zajišťuje řadu společenských a sportovních akcí školy a
podporuje veškeré aktivity studentů školy . Sdružení Zenit podporuje další
aktivity pořádané zdejší prestižní leteckou školou.
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2. Organizační struktura společnosti :

Orgány společnosti jsou :

a) Správní rada –je statutárním orgánem společnosti. V jejím čele stojí
zvolený předseda p. Jiří Kubricht a místopředseda p. Jiří Knotek. Členové
správní rady jsou Milan John, Radek Mrva, Hana Růtová a Aleš Vyhnal.

b) Dozorčí rada-je kontrolní orgán společnosti a je tříčlenná. V čele dozorčí
rady je zvolený předseda p. Ing. Franěk. Členové dozorčí rady jsou Marie
Kindová a Onřej Holek.

c) Zaměstnanci -. Ředitel společnosti Jiří Stoklásek, jedná a zastupuje
společnost v rozsahu delegovaných pravomocí. Další zaměstnanec
společnosti je účetní a ekonom Taťána Prášilová. Postavení a činnost
zaměstnanců upravuje statut obecně prospěšné společnosti.
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Aktivity 2012 :

-

Na počátku roku 2012 proběhlo několik finálových turnajů – florbal, odbíjená a
naše společnost zajistila turnaje organizačně .Pro první tři družstva byly
zajištěny věcné ceny.

-

3.února 2012 organizovala naše společnost další z maturitních plesů 4.ročníků.
Ples proběhl v kulturním a společenském středisku Vltava v Kralupech nad
Vltavou od 19.30 hod. Společnost Zenit zajistila akci organizačně a finančně.
Navíc do tomboly studentů společnost zajistila zhruba 100 věcných cen. Během
plesu proběhly dvě soutěže pro účastníky a naše společnost výhercům předala
dárkové koše.

-

8.března proběhla soutěž v silovém trojboji. Společnost Zenit soutěž organizovala
a pro první tři siláky – dvě kategorie zajistila věcné ceny. Vítězové jednotlivých
kategorií – mladší Mařík LM 2A, starší Kurš LM 3A.

-

12.dubna proběhla soutěž v motoristických disciplínách – čtyřkolka a motokára.
Soutěže se zúčastnilo celkem 12 jezdců a byla spojena s občerstvením /klobása/.
Vítězem se stal Jiří Dudešek před Tomášem Nechybou a Michalem Vránkem.
Ceny do soutěže zajistila naše společnost.

-

Dne 10.června proběhl již 4.ročník tradiční akce – odměna pro nejlepší studenty
školy tzv. létání za odměnu. Studenti byli vybráni svými učiteli za celoroční
snahu. Létalo se na strojích typu Zephyr a Dynamik na letišti Vodochody. Stroje
byly zapůjčeny od aeroklubu Sazená a piloti jako tradičně Ing. Vyhnal a Aleš
Vyhnal. Odměněno bylo celkem 20 studentů vyhlídkovým 15 ti minutovým letem
nad oblastí Kralupy a Vodochody. Celou akci finančně a organizačně zajistila
naše společnost.

-

V době od 11.června do 15.června proběhl turistický výlet do Brd. Tuto akci
s účastí 40 ti studentů finančně podpořila naše společnost. V místě proběhla řada
soutěží v různých disciplínách např. hod granátem, turnaj v plážovém volejbale,
několik běhů….. Tyto soutěže věcnými cenami zajistila společnost Zenit.

-

29.června 2012 proběhl tradiční sportovní den školy. Tato soutěž je vždy
vyvrcholením celoroční soutěže tříd o pohár ředitele školy. Soutěžilo se
v následujících disciplínách : petang, plážový volejbal, nohejbal, kopaná, sprint
na 80 jardů, stolní tenis. Soutěžního dne se zúčastnilo zhruba 300 studentů. Pro
všechny účastníky připravila naše společnost tradičně občerstvení /opečené
klobásy/ a hodnotné ceny pro vítěze jednotlivých soutěží.

-

Nový školní rok byl tradičně zahájen seznamovacím kurzem pro první ročníky
v Rokytnici nad Rokytnou. Akce se zúčastnilo 64 studentů a naše společnost se na
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této akci podílela příspěvkem na dopravu do místa ve výši 6.400,-Kč. Dále
věnovala několik věcných cen do soutěží.
-

Nový školní rok byl zahájen také tradiční akcí „DEN PRO VODOLKU“. Tato
akce proběhla dne 8.září 2012 ve sportovním areálu v Odolené Vodě. Naše
společnost zde prezentovala činnost školy a pro účastníky byla připravena řada
soutěží a ukázkových akcí (malování, soutěže, jízda na čtyřkolce,ukázky
leteckých modelářů…). Děti byli odměňovány drobnými dárky – propagační
předměty školy, cukrovinky. Na akci se podíleli Jiří Stoklásek, Alena
Stoklásková a Tomáš Mrva. Dále dva studenti Jiří Dudešek a Pavla Ouřadová.

-

Dne 26.září proběhla soutěž v atletickém trojboji. Soutěže se zúčastnilo celkem 17
studentů a soutěže proběhly ve dvou kategoriích. Výsledky kategorie mladších
žáků 1) Michal Kořínek, 2) Jiří Musil, 3) Lukáš Barták. Kategorie starších žáků
1) Jaroslav Mrázek, 2) Přemysl Pavelka, 3) Milan Misík. Naše společnost zajistila
a předala věcné ceny pro první tři borce v kategoriích.

-

V říjnu skončil turnaj tříd ve florbale a byly sehrány zápasy o třetí místo a
vítězství v soutěži. Turnaj organizovatl p. Wirth. Naše společnost zajistila ceny
pro první tři mužstva v soutěži.

-

13.listopadu proběhl další ročník tradičního běhu na počest 17.listopadu. Běh se
uskutečnil na trati v Odolené Vodě v lesoparku. Naše společnost zajistila
občerstvení pro účastníky a dále ceny pro běžce ve dvou věkových kategoriích.
V průběhu listopadu 2012 začala rekonstrukce terárií a akvárií na naší škole.

-

Touto činností se zabývá chovatelský klub. Rekonstrukce proběhla podle
připraveného návrhu, který celou expozici prezentuje v rámci ekologické
výchovy. Studenti zde na vlastní oči vidí např . ryby našich vod, hady, ještěrky a
také hmyz vyskytující se na naše území. Tento ekologický koutek je doplněn
řadou textů a obrazových publikací. Celou přestavbu hradí naše společnost a do
práce se zapojila řada studentů a zaměstnanců školy.

-

Na konci kalendářního roku 2012 se naše společnost zapojila do řady akcí
k náboru nových studentů. Těmto studentům naše společnost poskytuje náhradu
za tuto práci a také občerstvení.

-

Na počátku měsíce prosince proběhl závěrečný turnaj v sálové kopané. Turnaje
se zúčastnilo celkem 7 tříd. Naše společnost zajistila ceny pro první tři mužstva.
Turnaj organizoval p.Wirth.
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Ceny 2012

- odbíjená turnaj

1.místo………….6 x kniha
2.místo………….6 x DVD
3.místo………….6 x puzzle

- florbal turnaj

1.místo………….7 x společenská hra
2.místo………….7 x cukrovinky
3.místo………….7 x DVD

- maturitní ples 2012

100 věcných cen do tomboly

- silový trojboj

1.místo………….2 x sluneční brýle,pouzdro na mobil
2.místo………….2 x puzzle
3.místo………….2 x psací souprava

- turistický výlet

10 x čokoláda/bomboniéra
10 x DVD
6 x tenisové míčky
6 x pouzdro na mobil
2 x model letadla

- motokáry

1.místo…………..1 x kniha
2.místo…………..1 x DVD
3.místo…………..bomboniéra

- sportovní den školy
běh na 80 jardů

1.místo…………..1 x kniha
2.místo…………..1 x model
3.místo…………..1 x DVD

petang

1.místo…………..1 x model
2.místo…………..1 x kniha
3.místo…………..1 x DVD

stolní tenis

1.místo…………...1 x kniha
2.místo…………...1 x psací sada
3.místo…………...1 x DVD

nohejbal

1.místo…………...3 x kniha
2.místo…………...3 x pouzdro na mobil
3.místo…………...3 x DVD
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plážový volejbal

1.místo…………...5 x láhev na pití
2.místo……………5 x pouzdro na mobil
3.místo……………5 x čokoláda

Kopaná

1.místo…………….6 x sada míčků
2.místo…………….6 x pouzdro na mobil
3.místo…………….6 x DVD

- Odměny nejlepším studentům školy ………20 x kniha
5 x společenská hra

-

Den pro Vodolku - 200 ks drobných cen (omalovánky, pastelky,
cukrovinky…..)

-

Atletický trojboj – 1.místo…………….2 x model letadla
2.místo…………….2 x pouzdro na telefon
3.místo…………….2 x DVD

- Turnaj florbal - 1.místo……………..7 x tenisové míče
2.místo……………..7 x pouzdro na telefon
3.místo……………..7 x psací souprava
-

Běh 17.listopadu- 1.místo……………..2 x láhev na pití
2.místo……………..2 x pouzdro na telefon
3.místo……………..2 x společenská hra

-

Vánoční střelba

1.místo……………..2 x společenská hra
2.místo……………..2 x puzzle
3.místo……………..2 x čokoláda

-

Vánoční cena

1.místo……………...1 x společenská hra
2.místo………………1 x kniha
3.místo………………1 x DVD
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Poděkování sponzorům společnosti

:

Společnost Zenit-sdružení pro rozvoj SOŠ a SOU Odolena Voda o.p.s děkuje
sponzorům, kteří se podíleli na činnosti společnosti. Svou činností plně podporuje zájmy
školy a především zajišťuje veškeré aktivity studentů v souladu s rozhodnutím správní
rady společnosti. Tyto činnosti pomáhají finančně a materiálně zajistit sponzoři.
Hlavním sponzorem sdružení Zenit jsou rodiče studentů školy, kteří přispívají na tuto
činnost ročním příspěvkem. Rodičům studentů a v některých případech samotným
studentům patří proto srdečný dík a ujištění, že veškeré vynaložené prostředky slouží
výhradně ve prospěch studentů školy.
Činnost naší společnosti je nemyslitelná bez podpory dalších sponzorů, kteří naší
škole tímto přístupem pomáhají. Jim patří poděkování za finanční a materiální podporu
sdružení Zenit. Díky těmto darům se daří uskutečnit řada programů pro studenty školy,
které by jinak zůstaly nerealizovány.
Sdružení Zenit věří, že spolupráce bude nadále pokračovat a plánované projekty se
podaří realizovat v následujícím roce 2013.

Děkujeme proto níže uvedeným sponzorům :
-

Profi servis Kralupy nad Vltavou p. Tomáš Král
Velkoobchod drogerie Třebenice p. Josef Roušal
Aero Vodochody
Aeroklub letiště Sazená
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Projekty na další období rok 2013 :

- Zajistit provoz klubu chovatelů v prostorách budovy školy-ekologický
koutek a umožnit tak všem studentům školy přístup k exponátům klubu.
Tím také nadále zvyšovat prestiž naší školy a společnosti Zenit.
- Zajistit materiálně , finančně a pořadatelsky další ročník maturitních plesů
naší školy.
- Podpořit finančně a materiálně lyžařský zájezd studentů v roce 2013.
- Finančně podpořit akci klub mladého diváka v roce 2013.
- Zajistit atraktivní ceny pro nejlepší studenty školy a maturitního ročníku
2013 a odměnit je za dosažené studijní výsledky a dobrou práci.
- V rámci odměn nejlepších studentů školy zajistit předváděcí lety v roce
2013
- Finančně podpořit seznamovací zájezd nových studentů školy v září 2013.
- Zajistit po stránce organizační a finanční provoz všech zájmových klubů,
zajistit dle požadavků ceny pro jednotlivé klubové soutěže včetně
sportovního dne školy v červnu 2014.

Finanční zpráva :
Finanční zpráva a ekonomické údaje společnosti jsou přílohou výroční
zprávy.
V Odolené Vodě dne 13.května 2013

Ředitel o.p.s.
Jiří Stoklásek
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