
Firma Finance Opravy Dary

obec Přívrat  pomoc při Škole v přírodě

pan Jiří Pechanec odvoz hraček do DD v Dolní Čermné

Korado a.s. tisk fotografií z akcí, výroba stolů

Michal Janoušek
větší množství drobných dárků pro děti na 

stopovanou

Pramo s.r.o.

odvozy hliníku a drobné opravy, tisk 

fotografií, odvoz dřeva, odvoz hraček do 

DD

0: třída Finance Opravy Dary

Janda Patrik

plastová a gumová zvířátka, balíčky k 

MDD, papíry, křídy, omalovánky, medaile, 

dřevěné kostky, bedýnka

Mach Jakub papíry na kreslení

Pilgr Vladimír papíry na kreslení

Řehořová Sofie oprava domečku na zahradě MŠ

Špačková Meda krabice perníků pro děti, papíry, hrnce

Vávrová Anežka adventní věnec

Dolečková Alexandra kukuřičné lupínky

Filip Vojtěch papíry na kreslení

Fišer Martin
příchod v masce na karneval + bonbony, 

sladkosti pro každé ditě ve školce

Matejov Johana třešně, foťák do třídy

Smolík Filip puzzle

Štěpán Ondřej motory-odrážedla

Vašinová Linda oprava tabule
medaile na karneval, sešití ozdob 

(pomůcek) na besídku

1. třída Finance Opravy Dary

Čejka Tomáš oprava nabíječky na foťák

Gregar Petr práce na zahradě (dýnoviště)

kaštany, lepící pásky, máta na čaj, 

oboustranné izolepy, fotka dětí ze 

sportovního dne

Jadrná sabina
cukety na vaření, kaštany, oblečení pro D. 

Domov D. Čermná

Jakubec Denis oprava motokáry výzdoba do školky (řetěz, pavoučci,..)

Kodytková Adéla 4 hodiny práce na zahradě MŠ

Kosárová Kristýna
kaštany, šípky, návštěva na dětském hřišti 

zoo

Kumpošt Mikuláš

odpadový materiál na tvoření (pěnové 

mašličky, kaštany, 4x med), návštěvav 

zubní ordinaci + nitě na čištění

Novotný Daniel
veliký dýně na dlabání, kaštany, 

omalovánky, 2 x puzzle

Přívratský Matyáš vlašské ořechy-skořápky

Schenk Tobias papíry na kreslení

Sršeň Marek
ruličky od toaletního papíru, 3 x sada 

papíru

Stolarik Josef papíry na kreslení, sešity, kaštany

Špůrek Dominik papíry na kreslení

Šverclová Zuzana omalovánky, 2 x krabice papírů na kreslení

Vágnerová Anděla

dárková taška-pastelky, kuřátka, skládanky, 

3 x pexeso, dárečky pro děti, papíry na 

kreslení

Čihák Jakub pytel zobání pro ptáčky, máta

Frémundová Ema papírové trubky na výrobky

Kopecká Thea velikonoční ozdoby

Poštulka Filip vlhčené ubrousky

Vomáčka Pavel bezová šťáva 

2. třída Finance Opravy Dary

Blahová Sabina gumové nosy pro děti

Čížová Tereza stará CD na výtvarku

Dvořák Matěj Zdeněk krabice papírů na tvoření

SPONZORSKÉ DARY (září 2017 - srpen 2018)



Frajdlová Eliška

2 x kinetický písek v hodnotě 500,-, 2 x 

krabice na písek, kopírování pracovních 

listů

Končická Ema oprava koloběžky

Špůrek Petr
papíry na kreslení, kopírování pracovních 

listů

Štarmanová Jana oprava motokáry, oprava tříkolky

Štolfa Vladimír
stavebnice po dětěch(lego duplo), staré CD 

na výtvarku

Valík František
odpadový materiál, kopírování pracovních 

listů

Frajdlová Eliška

2x kinetický písek v hodnotě 500,-,2x 

krabice na písek, kopírování pracovních 

listů

Iliev Amélie omalovánky

jansa Matěj kopírování pracovních listů

3. třída Finance Opravy Dary

Gregarová Tereza pomoc na zahradě (dýnoviště)

2 x máta, kávovar pro děti do 

kuchyňky,lepící pásky 7x, foto ze 

sportovnívh her, papíry do tiskárny, 

samolepící papír

Haniková Ema
2 balíky papírů, kbelíčky na VČ, podzimní 

výzdoba

Janoušková Ester
ruličky, bublinková folie, barvy na sklo, 

sada na výrobu ozdob ze sádry

Ježek Matyáš

kuličková dráha,hračky, plyšáci, maňásci, 

stupínek, třešně, hliník, mnoho dětských 

knih do knihovny

Kašpar Kryštof omalovánky, papíry a pastelky na kreslení 

Kopecká Ela kopírování papírů

papíry na VČ, omalovánky, pexeso, 

kopírování pracovních listů, krabice papírů 

do kopírky, pomůcky na tvoření, velké 

formáty, kostka-dětský nábytek, zapůjčení 

stojánku na mikrofon

Kubešová Nela

hrnec do venkovní kuchyňky, příbory, 

adventní věnec, dřevěné nápisy jména tříd, 

ramínka na kostýmy

Langer Jakub
výplně do balíků na VČ, balík papírů, 

pastelky, lahvičky na výrobky

Lustyková Laura
taška plyšáků, oamlovánky, nálepky, 2 

balíky papírů

Procházka Daniel
papírové ruličky, oamlovánky, pastelky, 

voskovky

Schenk Samuel
papíry na kreslení, kuchyňská váha do 

kuchyňky

Stach Jan oprava telefonu na zahradě MŠ jmelí pro celou MŠ,hliník

Tran Tranh Qúy/Roman ramínka na kostýmy

Valíková Klára
papíry na kreslení a grafomototiku, hliník, 

skleničky na VČ

Voltner Jakub

hračky pro děti-puzzle, knížky,kostky, 

zvířátka, počítadlo, papíry, pastelky, tužky 

trojhrané

Jedličková Aneta třešně

Jedličková Tereza třešně

Knol Richard finanční dar

Kubová Kateřina
puzzle, modelína, 4x balení pastelek, balík 

papírů

Řeháková Sofie 60 ks bílých vyfouklých vajec

Valentová Lucie balík papírů do kopírky

VELICE VŠEM DÁRCŮM DĚKUJEME! A PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ TAKÉ TĚM, KTEŘÍ NOSÍ DO MŠ HLINÍK, BATERIE, STARÉ 

ELEKTROSPOTŘEBIČE, PAPÍRY A OSTATNÍ


