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Vážení rodiče,
v roce 2015 hrozilo zrušení Horníčku - spolku rodičů při ZŠ a MŠ a Horníkova. Našlo se 15
rodičů, kterým nebylo lhostejné prostředí, ve kterém naše děti tráví většinu času všedního dne
a tak se nám podařilo Horníček zachránit. V průběhu několika let kolísal počet jeho členů, ale
jak nám děti odrůstají a odcházejí na střední školy, odchází s nimi i členové spolku a naše řady
se tenčí. Tímto se dostáváme opět do situace, kdy stojíme před rozhodnutím, zda spolek
zachraňovat podruhé či nikoliv.
Nejspíš se většina z Vás ptá, k čemu je takový spolek dobrý? Pokusím se Vám na tuto otázku
odpovědět.
Jsme dobrovolný spolek rodičů, který se snaží pomoci škole a tím i Vašim dětem ve svém
volném čase a bez nároku na jakoukoli odměnu. Naším cílem je přispívat materiálními
a finančními prostředky k zajišťování některých činností školy, přispívat ke zlepšování školního
prostředí, příprava a organizace mimoškolních akcí pro děti.
Legislativa škole neumožňuje přijímat a financovat aktivity či materiální věci, které
nesouvisí se vzděláváním žáků nebo přímo nesouvisí s propagací školy. Jednoduše řečeno,
pokud by Horníček neexistoval, děti by přišly o mimoškolní aktivity hrazené z fondu rodičů,
jako jsou například velikonoční a vánoční dílničky, o různé odměny v soutěžích, které škola
nebo školní parlament pořádá apod.
Někteří z Vás, kteří jste na ZŠ přišli z MŠ Horníkova nebo MŠ Poláčkova si pamatujete
pasování předškoláků, ze kterého si děti odnesly knihu na památku a další dárky financované
Horníčkem. Při nástupu dětí do 1.třídy dostávají novopečení prvňáčci kalendář jako dárek
na uvítanou od Horníčku. Někteří z Vás se svými dětmi již prožili v 1.třídě ZŠ slavnostní okamžik
pasování prvňáčků na čtenáře, ze kterého si Vaše děti hrdě odnesly na památku pěknou knihu,
která byla také hrazena z fondu rodičů. Myslím si, že by byla škoda připravit malé čtenáře
o tento pro ně významný zážitek.
Pokusím se dále stručně vyjmenovat věci, které díky Horníčku byly realizovány:
- finanční podpora školního parlamentu Horníci k uskutečnění jeho plánů,
- pravidelně přispíváme na odměny za sběr kaštanů,
- odměny pro žáky do soutěží, které ZŠ pořádá v průběhu školního roku,
- odměny pro děti absolvující lyžařský výcvik,
- v minulých letech jsme finančně přispěli na doplnění hraček ve všech odděleních školní
družiny, na sportovní potřeby pro děti a na dovybavení všech tříd ZŠ podle přání dětí
a jejich třídních učitelů,
- přispěli jsme na nákup drumbenů do hudební výchovy, kláves a klavíru pro ZŠ a MŠ,
- podařilo se nám realizovat nákup pingpongových stolů na chodbu ZŠ a zavedení
každoročního turnaje ve stolním tenise,
- přispěli jsme na nákup nového chacha boxu, ve kterém děti ze ZŠ tráví přestávky
na chodbě,
- podařilo se nám přesvědčit ÚMČ Brno Líšeň a MMB k realizaci zvýšeného prahu
pro přecházení na ulici Horníkova a vodorovného dopravního značení na téže ulici
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a před poliklinikou, abychom zvýšili bezpečnost našich dětí při cestě do školy a ze školy
apod.
Rádi bychom pro Vaše děti nadále organizovali mimoškolní aktivity a dopomohli tak
k uskutečnění dalších jejich přání a snů. Bohužel naše možnosti jsou v současné době velmi
omezené, a to jak finančně, tak personálně.
Chtěla bych Vás proto touto cestou požádat o podporu Horníčku a tím i Vašich dětí. A proč
potřebujeme finanční podporu ze strany rodičů, a to v nejméně vhodnou dobu – na začátku
školního roku? Abychom věděli, jaké finanční prostředky budeme mít k dispozici a mohli tak
na začátku školního roku stanovit rozpočet a dle jeho výše naplánovat aktivity, které budeme
schopni v daném školním roce realizovat. Každoročně vybíráme 250 Kč na celý školní rok
na každého žáka ZŠ. Pochopitelně s vyšším rozpočtem se nám otevírají širší možnosti
jeho využití pro děti. Náš rozpočet se skládá z finančních příspěvků od Vás, rodičů, ze členských
příspěvků a pokud nás nelimitovala covidová opatření, tak i ze zisku z vedlejší výdělečné
činnosti spolku (dobrovolné vstupné na akce spolku a výtěžek z pořádání burz).
Budeme rádi za Váš jakýkoliv finanční dar na transparentní účet spolku Horníček pro ZŠ
č. 2700485079 / 2010. Pohyby na účtu a aktuální stav financí můžete sledovat na našich
webových stránkách: http://hornicek-brno.webnode.cz/, kde naleznete i další informace
týkající se činnosti spolku Horníček.
Druhou podporu, kterou bychom nutně potřebovali, je rozšíření řad našich členů, abychom
byli schopni personálně zajistit akce, které pro děti pořádáme. Pokud Vás baví práce pro děti,
příprava soutěží, tvoření s dětmi a můžete přispět svou dobrovolnou pomocí a svými nápady,
rádi Vás přivítáme mezi aktivní členy spolku.
Doufám, že se mi alespoň trochu podařilo ve Vás vzbudit zájem o spolek rodičů Horníček
a přesvědčit Vás o smyslu i důležitosti jeho existence. Věřím, že s Vaší pomocí budeme moci
pokračovat ve financování a realizaci školních i mimoškolních aktivit pro Vaše děti. V opačném
případě, pokud se nám nepodaří z Vašich řad získat personální a finanční podporu, budou naše
děti chodit jen do školy a přijdou tak o veškeré aktivity financované z fondu rodičů. Naše
motto: „Škola není jen o učení“ pak naprosto ztratí svůj význam. Nebyla by to škoda?
Máte-li další otázky, neváhejte se na Horníček obrátit e-mailem: zshornicek@seznam.cz,
rádi Vám na ně odpovíme.
Mgr. Eva Nosavcovová, Ph.D.
předsedkyně spolku Horníček
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