
 

Nadační fond školy pro sluchově postižené v Olomouci, Kosmonautů 4, 779 00 Olomouc, č. ú. 304485/0300,  
IČO 48770876, e-mail: nadacni.fond@sluch-ol.cz, tel.: + 420 777 995 832 

Vážení rodiče, 

 

Nadační fond školy pro sluchově postižené v Olomouci (dále jen NF) funguje ve složení: 

 

předsedkyně správní rady:  Mgr. Michaela Bočková, 

členky správní rady:   Mgr. Regina Valentíková, Kristina Nesvadbova, DiS., 

revizorka:   Ing. Radka Štarnovská. 

 

Účelem nadačního fondu je podpořit zdravotně a tělesně postižené dětí, zejména žáky a studenty SŠ, ZŠ a MŠ 

pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 (dále jen škola), podpořit jejich začlenění do společnosti a praktického 

života. Dále podpora činnosti školy – materiální pomoc pro vybavení a modernizaci zařízení školy, podpora profesního 

rozvoje zaměstnanců školy. 

Výhody pro žáky: 

Hlavním cílem je podpořit Vaše děti v oblasti kulturní, společenské, vzdělávací, pohybové a sportovní, tzn. např.: 

 finanční příspěvek na návštěvu divadla v rámci vzdělávacího procesu, školy v přírodě, turnaje pořádané školou,  

 odměny při soutěžích pořádaných školou, 

 dárky pro žáky školy, kteří ukončí docházku ve SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 

(v posledním ročníku MŠ, v 9. ročníku ZŠ a ve 2. ročníku SŠ), 

 uspořádání volnočasové aktivity Nadačním fondem nebo školou,  

 podpora při vybavení a modernizaci školy pro kvalitnější vzdělávací proces (závislé na finanční situaci NF) 

 

V minulém školním roce NF podpořil tyto akce ve výchovně-vzdělávacím procesu: 

 dárky pro vycházející žáky (MŠ) - 3 000 Kč 

 dárky pro vycházející žáky (ZŠ) - 8 552 Kč 

 dárky pro vycházející žáky (SŠ) - 2 284 Kč 

 dárky pro 1. ročník (SŠ) - 496 Kč 

 odpolední aktivity na internátu (kino, bowling, …) - 2 000 Kč 

 odměny na Mikuláše - 839 Kč 

 plavenky (ZŠ) - 2 000 Kč 

 fotografická soutěž ZÚM (SŠ) - 1 470 Kč 

 podpora soc. slabého žáka - 1 946 Kč 

 pomůcky pro Internát – 6 000 Kč 

 

Příjmy ve školním roce 2020/2021 

Dary žáků:     Dary od podporovatelů: 

SŠ - 500 Kč    Dobré místo pro život (Vánoční stánek SŠ) – 4 000 Kč  

ZŠ - 2 200 Kč    Dárci – 8 400 Kč 

MŠ - 5 700 Kč    Vánoční výstava žáků SŠ – 9 387 Kč 

 

Příjmy celkem: 30 187 Kč 

Výdaje celkem: 28 587 Kč 

 

Chceme také společnosti přibližovat problematiku sluchového postižení, komplikace kombinovaných postižení, 

problematiku vzdělávání žáků na praktické škole dvouleté apod. Proto bychom také Vás i Vaše děti rády zapojily 

do aktivit s širokou veřejností (např. benefiční koncerty, odborné přednášky, tvořivé kurzy apod.). O všech plánovaných 

aktivitách budete včas informováni. 

 

Potěší nás, pokud budete NF i nadále podporovat jakýmkoliv finančním příspěvkem – hotově prostřednictvím 

třídního učitele nebo na bankovní účet 304485/0300 (vystavíme darovací smlouvu). Víte-li také o někom  

z Vašeho okolí, kdo by měl možnost NF finančně podpořit, dejte jim o nás prosím vědět.  

 

Jsme tu pro Vaše děti! Čím více společnými silami získáme, tím více je budeme moci podpořit.  

 

V Olomouci 22. 10. 2021 

 

Mgr. Michaela Bočková 

předsedkyně správní rady 

mailto:nadacni.fond@sluch-ol.cz

