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KDO JSME 
Spolek PARTNER při 2. ZŠ J. Hradec Janderova vznikl na popud rodičů v září 2019 s cílem
prohlubovat partnerství, komunikaci a důvěru mezi rodiči a Základní školou Janderova, JH.
Mimo jiné i tím, že nabízí svobodnou platformu k diskuzi mezi rodiči a školou, pomáhá
stavět komunikační mosty a výtěžek našich akcí směřovat na podporu výuky,
volnočasových aktivit a prevence problémového chování dětí.
Prohlubujeme partnerství mezi rodiči a  Základní školou Janderova, Jindřichův Hradec,
pomáháme vytvářet podmínky, které umožní rodičům aktivně se účastnit školního života s
cílem vytvořit oboustranně vstřícnou komunitu, podporujeme a organizujeme mimoškolní
akce.

Z ČEHO PARTNER ŽIJE 
Pro potřeby fungování vede Spolek PARTNER fond, který je složen z aktivit spolku a
sponzorských darů. Veškeré finance jsou spravovány na běžném bankovním účtu. 

KDO SE O PARTNERa STARÁ 
PARTNER má na pomoc radu spolku (statutární orgán), konkrétně předsedkyni a dvě
členky výkonného výboru, na správné fungování spolku dohlíží kontrolní komise, která je
rovněž tříčlenná. Samozřejmě nejdůležitější je členská základna z řad rodičů, která se
postupně rozrůstá.

Členové rady spolku
předseda – Petra Jahodová
místopředseda – Šárka Bindrová
člen rady – Michaela Feiglová

Členové  kontrolní komise
Tomáš Drnek
Jan Kesl
Andrea Přerovská

 



CO SE POVEDLO
 Spolek PARTNER vznikl na podzim roku 2019 a s velkým nadšením se členové spolku a
přátelé školy pustili do znovuobnovení tradičního Vánočního jarmarku. Zapojila se řada
rodičů, a samozřejmě bez pomoci učitelů a žáků školy by to nešlo. Bylo příjemné vidět,
že domů nikdo nespěchal a spousta rodičů se s dětmi zdržela ať už u dílen, živého
betlému anebo v kavárně, případně u prodejních stolků jarmarku a celkově vládla velmi
“pohodová předvánoční atmosféra”, což bylo naším hlavním cílem. Jako bonus po
povedené akci můžeme vnímat celkový výtěžek, který byl navýšen o sponzorský dar
banky Waldviertler Sparkasse. Část výtěžku PARTNER věnoval na podporu
preventivních programů ve škole. 
Další akcí, na které se PARTNER chystal spolupodílet, bylo KNIHOBRANÍ v březnu 2020.
Plánovali jsme odpolední kavárnu a dílnu pro rodiče, část jarmarečního výdělku měla
být věnována na nákup knížek a deskových her do nové knihovny. Leč k realizaci
vzhledem ke covidové pandemii už nedošlo. 
Na podzim jsme se rozhodli reagovat na nelehkou situaci v mnoha rodinách a se
souhlasem členů podpořit distanční výuku zakoupením 3 tabletů. Všechny 3 škola
využila a doplnila tak nabídku pro rodiny, kde nedostatečné technické vybavení bránilo
žákům ve výuce. Věříme, že tablety jistě najdou uplatnění i během prezenční výuky. Neb
jak pandemie ukázala, počítačová gramotnost je nutnou součástí základního vzdělání. 
Nepříznivá situace kolem koronaviru nám sice neumožnila zorganizovat plánované
akce, nicméně nám nezabránila sledovat dění ve škole a nadále podporovat komunikaci
mezi rodiči a školou. Zjišťovali jsme, s jakými potížemi se rodiče a žáci potýkají a veškeré
zjištěné informace jsme předávali vedení školy. V dotaznících pro rodiče hodláme
pokračovat i v následujícím roce. Je to možnost, jak předat škole zpětnou vazbu. 
 Ať už se epidemiologická situace v roce 2021 vyvine jakkoliv, za velmi podstatné
považujeme předávání informací a komunikaci nejen mezi školou a rodiči, ale i mezi
rodiči navzájem. Věříme, že jen otevřená komunikace vytváří zdravé vztahy a spokojené
partnerství. A o to spolku PARTNER jde především.



Hospodaření spolku

Příjmy: 
Výtěžek z Vánočního jarmarku 2019………………………………………………………………….…… 12.950,- Kč 
 ponzorský dar Waldviertler Sparkasse……….………………………............…...………………….....5.000,- Kč
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem……………………………………………………………….…………………………………….…………………17.950,- Kč

Výdaje:
Příspěvek na dopravu – Preventivní program PORTUS Prachatice…………..…...............3.800,- Kč
Doména www.spolek-partner.cz……………………………………………….................................…...….235,-Kč
 Preventivní programy – filmy …………………………………………………………………………………....2.590,- Kč
 Tablety – 3 ks……………………………………………………………………………………………………….……..9.997,- Kč
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem……………………………………………………………………………………………………………………….16.622,- Kč


