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Vážení rodiče,
ani letošní školní rok aktivitám spolku příliš nepřál. Dílničky ani burzy nebylo možné s ohledem
na epidemiologická nařízení v prostorech ZŠ realizovat. Náhradou jsme připravili dvě venkovní stezky
s úkoly – Adventní hledačku a Jarní fit stezku. Závěrem školního roku se děti mohou těšit na obnovenou
akci Hurá na prázdniny v areálu ZŠ. Pro příští školní rok chystáme obměnu akcí pro děti, a to formou
celoroční Horníčkovské akce, která bude probíhat od října do května a budeme ji schopni realizovat
i při opětovném zavedení vládních epidemiologických opatření.
Ve školním roce 2022/2023 máme v plánu realizovat následující akce spolku:
✓
✓
✓
✓
✓

Dárek pro prvňáčky k nástupu do ZŠ
Odměny do soutěží pořádaných ZŠ
Podpora činnosti školního parlamentu
Celoroční Horníčkovská akce
Podzimní/zimní burza*
Adventní dílničky (prezenční část celoroční
akce)*

✓ Jarní/letní burza*
✓ Velikonoční dílničky (prezenční část
celoroční akce) *
✓ Knížka pro prvňáčky k pasování na čtenáře
✓ Hurá na prázdniny (venku nebo formou
prázdninového deníku) *

* s přihlédnutím na případná obnovená Covid opatření mohou být tyto akce zrušeny nebo
dílničky nahrazeny distanční formou
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 2022/2023:
Variabilní symbol:
Splatnost nejlépe do:

2700485079/2010
250 Kč
20222023
30.9.2022*

*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 budeme moci
realizovat obě burzy, které činí náš jediný vedlejší příjem a výtěžek z pronájmu prodejních míst
a dobrovolného vstupného opět v plné míře věnujeme na podporu akcí pro děti.
Pokud máte dotazy k platbě příspěvku nebo financování spolku, kontaktujte pokladníka spolku
na e-mailové 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, kteří rozšíří naše řady a předem
děkujeme za finanční podporu na činnost spolku.
Eva Nosavcovová, Ph.D.
předsedkyně spolku

Brno, 6. června 2022

