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Vážení rodiče,
loňský školní rok aktivitám spolku příliš nepřál. Dílničky, burzy ani ples nebylo možné vzhledem
k epidemické situaci uplynulého roku realizovat. Náhradou jsme připravili dvě venkovní stezky s úkoly
a děti se ještě mohou těšit na plnění úkolů Hurá na prázdniny – letos formou prázdninového deníku.
Věříme, že se jim tato novinka bude líbit a že ji zařadíme k našim pravidelným činnostem.
S přihlédnutím na případná Covid opatření platná ve školním roce 2021/2022 vybereme k realizaci
několik z následujících akcí spolku:









Dárek pro prvňáčky k nástupu do ZŠ*
Odměny do soutěží pořádaných ZŠ*
Podzimní/zimní burza
Adventní dílničky
Pohádkový les (venku)
Stezka odvahy/Bojovka (venku)
První pomoc zážitkem (venku)
Valentýnský ples









Jarní/letní burza
Velikonoční dílničky
Knížka pro prvňáčky k pasování na čtenáře*
Hurá na prázdniny (venku)
Podpora činnosti školního parlamentu*
Dárek k ukončení školní docházky*
Hurá na prázdniny (prázdninový deník)

*bude realizováno bez ohledu na Covid situaci
Jako každý rok se tak na vás proto obracíme s žádostí o platbu příspěvku na podporu činnosti spolku
ve výši útraty jedné pizzy za rok:
Transparentní účet spolku:
Částka na celý školní rok 2021/2022:
Variabilní symbol:
Splatnost nejlépe do:

2700485079/2010
250 Kč
20212022
30.9.2021*

*Platby lze hradit v průběhu celého roku, brzká úhrada nám ale umožní plánování rozpočtu a co
nejlepší využití v daném školním roce.
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.
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. Věříme, že rodiče si budou
moci zatančit na Valentýnském plesu, jehož výtěžek je v plné míře věnovaný na podporu akcí pro
děti, stejně tak jako výtěžek z obou burz.
Pokud máte dotazy k platbě příspěvku nebo financování spolku, kontaktujte pokladníka spolku na emailové adrese pokladnik.hornicek@seznam.cz. Pro ostatní dotazy týkající se činnosti spolku
kontaktujete 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.

Eva Nosavcovová, předsedkyně spolku
Brno, 7. června 2021

