HORNÍČEK – spolek rodičů při ZŠ a MŠ Horníkova
Horníkova 2170/1, 628 00 Brno
IČO: 60556323
www.hornicek-brno.webnode.cz

Vážení rodiče,
rádi bychom Vám představili aktivity spolku pro školní rok 2020/2021. Rušíme hromadné akce
v uzavřených prostorech a pokud to situace umožní, připravíme několik menších akcí ve venkovním
prostředí. Těšit se můžete na:
✓
✓
✓
✓
✓

Dárek pro prvňáčky k nástupu do ZŠ
Odměny do soutěží pořádaných ZŠ
Pohádkový les (venku)
Stezka odvahy/Bojovka (venku)
První pomoc zážitkem (venku)

✓
✓
✓
✓
✓

Jarní/letní burza (dle Covid situace)
Knížka pro prvňáčky k pasování na čtenáře
Hurá na prázdniny (venku)
Podpora činnosti školního parlamentu
Dárek k ukončení školní docházky

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

Částka na celý školní rok 2020/2021:

2700485079/2010
250 Kč

Variabilní symbol:

20202021

Splatnost nejlépe do:

30.9.2020

Transparentní účet spolku:

Upozorňujeme, že platba příspěvku probíhá na transparentní účet spolku, prosím neuvádějte rodná
čísla dětí. Není třeba uvádět ani jména dětí a třídu. Vstupné na akce spolku bude dobrovolné,
kartičky na volný vstup nebudou v letošním školním roce vydávány.
Bez aktivních členů spolku, kteří zabezpečují průběh všech akcí, bez podpory učitelů školy ale ani bez
vašich příspěvků, bychom však nemohli žádné akce pro děti realizovat. V letošním školním roce navíc
bude chybět i každoroční výnos z plesu, který kvůli Covidu v letošním školním roce neproběhne.
Bohužel se neuskuteční ani podzimní/zimní burza.
Pokud máte dotazy k platbě příspěvku nebo financování spolku, 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.
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

Brno, 10. září 2020

