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Vážení rodiče, 

věříme, že většina z vás již o Horníčku slyšela a že se nemusíme dlouze představovat. Horníček, tj.:  

 Dárek pro prvňáčky k nástupu do ZŠ 
 Akce dovybavení – vracíme 50 Kč zpět do 

tříd dle výběru dětí 
 Odměny do soutěží pořádaných ZŠ 
 Podzimní/zimní burza 
 Adventní dílničky 
 Asistence u přecházení v zimních měsících 
 Valentýnský ples 
 

 Jarní/letní burza 
 Knížka pro prvňáčky k pasování na čtenáře 
 Hurá na prázdniny 
 Podpora činnosti školního parlamentu 
 Dárek k ukončení školní docházky 

 
…..a další … 

 

Jako každý rok se tak na vás proto obracíme s žádostí o platbu příspěvku na podporu činnosti spolku:  

Transparentní účet spolku: 2700485079/2010 

Částka 250 Kč za žáka na celý školní rok 2019/2020 

Variabilní symbol (VS) viz tabulka: 

2018/2019 2019/2020 VS 
 

2018/2019 2019/2020   VS 

současná MŠ budoucí 1ABC 201910 
 

současná 4B budoucí 5B 201952 

současná 1A budoucí 2A 201921 
 

současná 4C budoucí 5C 201953 

současná 1B budoucí 2B 201922 
 

současná 5AB budoucí  6ABV 201960 

současná 1C budoucí 2C 201923 
 

současná 6A budoucí 7A 201971 

současná 2A budoucí 3A 201931 
 

současná 6V budoucí 7V 201972 

současná 2B budoucí 3B 201932 
 

současná 7A budoucí 8A 201981 

současná 2C budoucí 3C 201933 
 

současná 7B budoucí 8B 201982 

současná 3A budoucí 4A 201941 
 

současná 7V budoucí 8V 201983 

současná 3B budoucí 4B 201942 
 

současná 8A budoucí 9A 201991 

současná 4A budoucí 5A 201951 
 

současná 8V budoucí 9V 201992 

Pozn.: Budoucí první a šesté třídy mají universální VS, protože ještě není známo přesné rozdělení 

žáků do tříd. Platby do jednotlivých tříd následně přiřadí pokladník spolku.  

Do poznámky prosím uveďte jméno a příjmení žáka, jinak nejsme schopni platbu 

přiřadit a předat vám kartičku opravňující k bezplatnému vstupu na akce spolku.  

Splatnost: nejlépe do 15.6.2019* 

*Vzhledem k tomu, že 50 Kč z každého uhrazeného příspěvku vracíme zpět do třídy formou 

dovybavení a chceme, aby si žáci vybrané vybavení mohli užívat opravdu po celý školní rok, 

stanovujeme pro školní rok následující termíny: 

- Úhrady a předání požadavku do 30.6.2019 = předání vybavení 2.9.2019 

- Úhrady a předání požadavku do 5.10.2019 = předání vybavení 1.11.2019 

- Při úhradě 6.10.2019 a později celá částka zůstává k využití spolku (bude vydána kartička na 

volný vstup, ale nevrací se 50 Kč zpět do třídy) 
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Pokud tedy příspěvek uhradíte včas tak, aby se žáci do konce školního roku dohodli na tom, co chtějí 

do třídy pořídit, předají spolku požadavek do 30. června 2019, během prázdnin nákup zajistíme a 

vybavení bude na žáky čekat 2. září 2019 ve třídě. O akci dovybavení vás budeme informovat 

podrobně také samostatnou zprávou zaslanou přes Edookit. 

Upozorňujeme, že platba příspěvku probíhá na transparentní účet spolku. Současně vás ujišťujeme, 

že údaje uvedené u platby slouží výhradně pro přiřazení platby tak, abychom mohli následně předat 

kartičku pro volný vstup na akce spolku. Kartičky na volný vstup pro rok 2019/2020 budou předávány 

prostřednictvím třídních učitelů cca druhý týden v říjnu 2019 (nejpozději před první akcí spolku 

v novém školním roce). 

Podrobně si o financování spolku a aktivitách můžete přečíst ve zprávě o hospodaření za rok 2018, 

která je zveřejněna na www stránkách spolku a v písemné podobě ji najdete také ve vestibulu ZŠ. Bez 

aktivních členů spolku, kteří zabezpečují průběh všech akcí, bez podpory učitelů školy ale ani bez 

vašich příspěvků, za které vám velice děkujeme, bychom však nemohli žádné akce pro děti realizovat.  

Pokud máte dotazy k platbě příspěvku, financování spolku nebo akci dovybavení, kontaktujte Lindu 

Malou, pokladníka spolku, na e-mailu mala.hornicek@seznam.cz. Pro ostatní dotazy týkající se 

činnosti spolku kontaktujete Evu Nosavcovovou, předsedkyni spolku, na e-mailu 

zshornicek@seznam.cz.  

V letošním školním roce se ještě můžete těšit na již tradiční akci Hurá na prázdniny, letos s titulem 

S Horníčkem do pohádky. Na deseti stanovištích, z nichž pět zajišťuje Horníček, na žáky čekají 

netradiční sportovní úkoly. Jako každý rok si děti odnesou i drobný dárek. 

Těšíme se na účast žáků i rodičů na akcích spolku, na nové aktivní členy a předem děkujeme za 

finanční podporu na činnost spolku.  

 

Linda Malá, pokladník spolku   Eva Nosavcovová, předsedkyně spolku  

 


