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Příspěvek na dovybavení tříd – školní rok 2019/2020
O tom, jak využít část peněz, které Horníček vybere od rodičů, žáci rozhodnou sami. Samozřejmě
mají stanovená pravidla, měli by ale mít možnost si do třídy zakoupit to, co v ní nejvíce postrádají. Na
školní rok vybírá Horníček 250 Kč od každého žáka. Z toho 50 Kč vrací zpět do jednotlivých tříd na
jejich dovybavení.
Každá třída má tedy k dispozici 50 Kč za každého žáka, jehož rodiče uhradili příspěvek 250 Kč.
Jak na platbu?
Transparentní účet spolku pro ZŠ:

2700485079/2010

Variabilní symbol: ve tvaru 2019xy, kde x je ročník ZŠ, který bude žák navštěvovat ve školním roce
2019/2020 a y je abecední pořadí třídy v daném ročníku. Pokud dosud nevíte, do které třídy bude
žák v příštím školním roce chodit, uveďte prosím variabilní symbol ve tvaru 2019x0. Přidělení do třídy
provede pokladník spolku dodatečně.
Částka: 250 Kč za žáka na celý školní rok 2019/2020
Poznámka: Jméno a příjmení žáka
Dokdy je třeba předat požadavek na zakoupení?
-

Pro školní rok 2019/2020 máte na výběr ze dvou termínů:
Při předání požadavku do 30.6.2019 bude dovybavení čekat na žáky 2.9.2019 ve třídě.
Při předání požadavku do 4.10.2019 bude dovybavení připraveno v termínu do 1.11.2019.
K platbám došlým 5.10.2019 a později se pro akci Dovybavení nepřihlíží. Bude však vydána
kartička na volný vstup na akce spolku.

Čí zakoupená věc je?
-

Věc zůstává majetkem Horníčku a bude evidovaná v jeho účetnictví, dokud nebude zcela
zničena a nebude nutné ji vyřadit.
Věci budou umístěny ve třídách, s třídou postupují do dalších ročníků tak dlouho, dokud
o ně třída bude mít zájem. Pokud třída již věc nebude chtít dále využívat, předá věc řediteli
ZŠ, který rozhodne o jejím dalším umístění. Toto pravidlo se vztahuje i na věci, které
jednotlivé třídy již užívají.

Jak konkrétně postupovat?
1. Vyberte věc k pořízení. Můžete uspořádat debatu, hlasování, to je již na vás.
2. Informujte o vašem výběru třídního učitele a zjistěte, zda s vaším výběrem souhlasí.
3. Předejte svůj požadavek v písemné podobě na e-mail mala.hornicek@seznam.cz a současně
v kopii na zshornicek@seznam.cz. Do předmětu e-mailu prosím napište Dovybavení + třída
(např. Dovybavení 5.A)
4. Buďte co nejkonkrétnější, ať dostanete přesně to, co jste si vybrali. Připojte obrázek nebo
odkaz na e-shop, kde lze vybranou věc v rozpočtu, který máme k dispozici, pořídit.
5. Vyčkejte na předání
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Co lze pořídit?
-

-

Věc, která slouží ke vzdělávání žáků, jejich všestrannému rozvoji (např. deskové hry –
Ypsilonie, Abaku atd., knihy, encyklopedie, mapy, didaktické hračky, Emušáci, Logico piccolo,
krokovací pás, hudební nástroje, šátky pro dramatickou výchovu)
Věc, která slouží k aktivnímu odpočinku žáků o přestávkách

Co bylo pořízeno v minulém školním roce?
-

Kompletní seznam zakoupených věcí naleznete ve výroční zprávě spolku za rok 2018
(zveřejněna na www a v písemné podobě ve vestibulu školy).
Oblíbené jsou zejména deskové hry, sportovní potřeby, sedací vaky.

Lze pořídit dražší věc?
-

Ano, pokud bude rozdíl předem doplacen formou příspěvku na činnost spolku na
transparentní účet spolku pro ZŠ.
Rozpočty jednotlivých tříd také můžete sloučit a domluvit se např. na pořízení věci na
společnou chodbu.

Co se stane, když částku, kterou má třída k dispozici, nedočerpá
-

Součet nedočerpaných částek jednotlivých tříd z prvního stupně bude použit na dovybavení
družiny.
Součet nedočerpaných částek jednotlivých tříd z druhého stupně bude použit na dovybavení
informačního centra.
Výběr je se školou předem konzultován.

Kdo zajistí nákup?
-

Věci nakupují členové Horníčku. Snažíme se věci nakoupit co nejlevněji, často nakupujeme
prostřednictvím e-shopů. Tím, že vyřizujeme požadavky jednotlivých tříd najednou, máme
větší šanci ušetřit na poštovném nebo získat slevu.

Pokud máte otázku k akci dovybavení, neváhejte nás kontaktovat.
Přejeme šťastnou ruku při výběru a těšíme se na Vaše požadavky

Linda Malá, pokladník spolku, mala.hornicek@seznam.cz
Eva Nosavcovová, předsedkyně spolku, zshornicek@seznam.cz
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