
Zápis z pokračující schůze  
 
Datum konání schůze:  středa 17. 2. 2016  
 
Přítomni: viz listina přítomných, host Mgr. Lucie Kučeráková (MŠ Horníkova) 
 
Program: 

1. Organizace Velikonočních dílniček 
2. Nákup materiálu pro činnosti spolku (dílničky) 
3. Vyhodnocení plesu 
4. Propagace Spolku Horníček 
5. Příspěvek SRPŠ pro MŠ Horníkova 
6. Různé 

 
Ad 1) Velikonoční dílničky 

- Proběhnou ve středu 23.3.2016 od 17 hodin 
- Pro přípravu stanovišť je třeba se dostavit v 16.30 h 
- Plánovaný počet stanovišť je cca 9 (z toho 3 zajistí MŠ, 3 zajistí družina, 3 zajistí Horníček).  

MŠ bude mít přítomno 8 osob, mohou vypomoci.  
- Je třeba vyčíslit náklady na jeden kus výrobku z každého stanoviště. Využít pro propagaci. 
- Zvážit použití vyfouknutých vajíček – někteří rodiče mají obavy ze salmonelózy. 

 
Stanoviště (ještě bude upřesněno) 

- Zápich zajíček (MŠ) 
- Kytička 3D (MŠ) 
- Kuřátko na prsty (MŠ) 
- Ovečka (Družina) 
- Zdobení perníčků (Družina) - materiál na perníčky proplatí Horníček 
- Kačenky (Družina) 
- Origami (Horníček) 
- Inkoustové vajíčko (Horníček) 
- Bude upřesněno (Horníček) 

 
Ad 2) Materiál pro činnosti spolku (dílničky) 

- Přislíbena skříň pro uskladnění majetku spolku v ZŠ 
- Plánován nákup nezbytných věcí pro opakované použití na dílničky a materiálu: 

o Umyvatelné ubrusy 
o Tavné pistole (v případě, že budou potřeba na Velikonoční dílničky, jinak nákup odložit 

na Vánoční dílničky) 
o Lepidla (Herkules, Duvilax) 
o Nůžky s kulatou špičkou 
o Štětce 
o Pasteky 
o Čtvrtky 
o Barevné papíry 
o Inkoust 
o Zmizíky 

- Prověřit možnost hromadného nákupu přes ZŠ (cca konec srpna) na celý rok (možná úspora) 



- Seznam bude dotvořen mailem po upřesnění nutného materiálu pro Velikonoční dílničky 
 
Ad 3) Vyhodnocení plesu 

- Pokladník převzal zpět zálohu za výčepní zařízení a proplacené pivo (celkem 16 tis. Kč) 
- Výtěžek z plesu vyčíslí paní Rozčinská, čeká se na stanovení poplatku z OSA. Následně bude 

předán zisk dle ustanovení příkazní smlouvy (schůzka pokladníka s paní Rozčinskou). 
- Průběh plesu – bez komplikací, sponzor pan Vaníček uveden. 

 
Ad 4) Propagace Spolku 

- Výběr finančních prostředků od rodičů žáků ZŠ je velmi nízký (ojediněné dary). 
- Možná příčina: rodiče neví, že škola nemůže hradit některé aktivity ze svého rozpočtu, zaměňují 

věci poskytnuté školou a spolkem. Neví, co spolek financoval v minulosti. 
- Návrh řešení – připravit leták s následujícím obsahem 

o Proč je existence spolku nutná (legislativa) 
o Co již spolek financoval  
o Co by mohl spolek financovat, kdyby měl vice peněžních prostředků k dispozici 

(Karneval, Diskotéka…) 
- Seznam již financovaných aktivit sestaví pokladník a soubor vloží formou odkazu na www-

stránky spolku (pod aktuální stav financí). 
- Propagační leták (jeho část, koncept) připraví každý člen, následně bude diskutována finální 

podoba. 
- Bude vloženo věnování do knížek pro prvňáčky (propace Horníčku, nutnost financování). 
- Zamítnut návrh na rozdávání složenek (příliš agresivní, potenciální hrozba konfliktů). 
- Zprávy do deníčku, lístečky, propagace na třídních schůzkách – bez většího efektu, ale je nutno  

v tom pokračovat a využít každou příležitost pro propagaci spolku.  
 

Ad 5) Odsouhlasen příspěvek pro MŠ Horníkova ve výši 10 000 Kč. Převzala vedoucí paní učitelka Lucie 
Kučerákova v hotovosti proti podpisu. 
 
Ad 6) Různé 

- Nutno kontaktovat správce daně na FÚ Brno, Cejl 113 a ověřit, kdy bylo podáno poslední daňové 
přiznání k dani z příjmů právnických osob. Vyžádat si kopii přiznání včetně případných příloh.  

- Hlídání přechodu končí v pátek 26. února, v pondělí 29.2. jsou již jarní prázdniny.  
- Odezva na žádost Horníčku (přechod, retardéry) dosud žádná. 
- Na transparentním účtu jsou platby, které nelze správně přiřadit v hodnotě 4 800 Kč (není 

uvedena třída MŠ). Dohledá paní Kučeráková podle jména a bude informovat pokladníka spolku, 
který provede následné přiřazení.  

- Zbylá hotovost 6 tis. Kč zůstává v pokladně. V dohledné době lze očekávat další požadavky  
z obou MŠ. 

- MŠ se budou snažit své požadavky vyčíslit na období jednoho čtvrtletí nebo delší. 
 
 
 
 
Zapsala: Linda Malá 
 
Ověřil: Martin Kropáček 


