Schůze Horníčku 13. 9. 2016
Program:
1. Výsledek hospodaření ve školním roce 2015/2016
ZŠ – zůstatek k 13.9.2016: 112 058,10 Kč (nutno odečíst příspěvky pro MŠ)
ZŠ
členské příspěvky
příspěvky rodičů
dobrovolné vstupné Velikonoční dílničky
dobrovolné vstupné Hurá na prázdniny
výtěžek z plesu
sponzorský dar
Celkové příjmy ZŠ
režie
materiál na dílničky
odměny za soutěže
knížky pro prvňáčky
hlídání přechodu
Celkové výdaje ZŠ

2016
0
12 700
686
1 718
19 075
3 000
37 179
1 075
4 621
4 489
5 600
1 890
17 675

MŠ Horníkova - zůstatek k 13.9.2016: 61 549,10 Kč + příspěvky na účtu ZŠ ve výši 7 200 Kč
Příjmy 2015/2016: 113 350 Kč
Výdaje 2015/2016: 89 024 Kč
Zůstatek hotovosti z 2015/2016: 10 616 Kč

MŠ Poláčkova - zůstatek k 13.9.2016: 44 765,- Kč + příspěvky na účtu ZŠve výši 1 800 Kč
Příjmy 2015/2016: 87 300 Kč
Výdaje 2015/2016: 90 000 Kč
Zůstatek hotovosti z 2015/2016: 3 606 Kč
Ke 13.9.2016 máme nepřiřazené platby pro MŠ na účtu ZŠ ve výši 4x 600 Kč = 2 400 Kč

2. Rozpočet na školní rok 2016/2017


Příspěvek pro ZŠ odsouhlasen na 250 Kč/dítě/šk.rok:
ke 13. 9. 2016 vybráno za 1. – 9. třídy ……….………………………………………………... 80 030 Kč



Obě MŠ mají příspěvek na pololetí 600 Kč/dítě, pokud zaplatí všechny děti:
MŠ Horníkova (95 dětí) ….………………………….. cca 57 000 Kč/ pololetí, tj. 114 000 Kč/rok
MŠ Poláčkova (84 dětí) ……..………………….…… cca 50 400 Kč/ pololetí, tj. 100 800 Kč/rok
(Celkem pro obě MŠ ………….…………………… cca 107 400 Kč/pololetí, tj. 214 800 Kč/rok)



Členský příspěvek odsouhlasen ve výši 100 Kč /člen/šk. rok:
ke 13. 9. 2016 máme celkem 28 členů, tj. do konce září 2016 bude k dispozici
28 x 100 Kč ……………………… 2 800 Kč



Výtěžek z plesu v r. 2016 …………. 19 075 Kč + zisk z dobrovolného vstupného na akcích
Horníčku budou využity na propagaci spolku, k nákupu dárku pro budoucí prvňáčky, ev.
dárku pro deváťáky k ukončení povinné školní docházky a dárku ke dni učitelů



Rozdělení příspěvku 250 Kč pro ZŠ:
200 Kč pro Horníček (akce, odměny, dárky pro děti) + 50 Kč na žáka k dispozici třídě
Z částky 80 030 Kč: 64 030 Kč Horníček + 16 000 zpět pro třídy
Z částky pro jednotlivé třídy:
- si každá třída sama určí, co si koupí nebo mohou sloučit svou částku s ostatními
třídami pro společný projekt,
- anketa pro děti a rodiče: „Co mi ve třídě nebo ve škole chybí, co bych chtěl/-a
pořídit“ v rámci třídnické hodiny,
- zástupce dané třídy, který je členem školního parlamentu předá do 31. 10. 2016
požadavek Horníčku na zakoupení vybrané věci, na které se třída dohodla do výše
částky, kterou má třída k dispozici a Horníček požadovanou věc zakoupí a následně
předá třídě přes TU, ŘŠ nebo osobně,
- v případě, že třída bude požadovat zakoupení dražší věci, než bude její rozpočet,
musí nejprve zajistit, aby byl finanční rozdíl připsán na účet Horníčku, poté lze věc
zakoupit,
- podmínkou je, že se bude jednat pouze o věc hmotnou, kterou bude mít daná třída
nebo společně více tříd v užívání během školního roku, ve kterém věc byla pořízena,
tj. vždy od data zakoupení do konce aktuálního školního roku,
- zakoupená věc nepostupuje s danou třídou, ale zůstává v daném ročníku a postupně
se tím bude rozšiřovat vybavení tříd,
- takto získané věci jsou majetkem Horníčku, budou opatřeny logem Horníčku, příp.
evidenčním číslem.

PRO : 21



PROTI: 0

ZDRŽEL/-A SE: 1

Doklady, účty – na fotocitlivém papíře ofotit, faktury adresovat přímo na Horníček,
Horníčku předat vždy originál, průběžné odevzdávání dokladů (cca po 3 měs.)



Zásady pro vyúčtování výdajů spolku
-

-

pokud jsou uvedeny údaje o odběrateli, je nutné uvádět fakturační údaje spolku,
nikoli MŠ, ZŠ, tj.:
Horníček - spolek rodičů při ZŠ a MŠ Horníkova
Horníkova 2170/1, Líšeň, 628 00 Brno
IČO: 60556323
(nejsme plátci DPH)
originál dokladu je určen spolku, MŠ a ZŠ si mohou ponechat kopie
doklady na termocitlivém papíru je nutné ihned ofotit (aby byla zajištěna trvalost)
nakupujte tam, kde dostanete doklad (fakturu, účtenku – paragon)
na veškeré výdaje je nutné mít doklad od osoby prodávající zboží, poskytující službu
doklady prosím předávejte v následujících termínech:
* případné doklady z července a srpna – nejpozději začátkem září
* doklady za září a říjen – do 10.11.
* doklady za listopad a prosinec – do 10.1.
* doklady za leden až březen – do 10.4.
* doklady za duben až červen – do 10.7.
* bezpodmínečně nutné je předat veškeré (např. zapomenuté) doklady z roku
2016 do konce ledna 2017

3. Schválení žádostí o příspěvky – s ohledem na zaplacení příspěvku
ZŠ
1. pololetí:
-

rozpočet na vánoční dílničky podle počtu nahlášených dětí – max. do 5000 Kč
PRO : 22

-

PROTI: 0

ZDRŽEL/-A SE: 0

odměny do soutěží dodá Horníček na základě požadavku ŘŠ či TU – nutno včas
informovat o termínu konání akce, udat počet kusů, příp. druh odměny – nárok na dárek
mají pouze děti, které mají zaplacený příspěvek (ZŠ předá seznam obdarovaných dětí) –
za 1. pololetí nákup odměn max. do celkové výše 10 000 Kč
PRO : 20

-

ZDRŽEL/-A SE: 0

nákup 5 ks tavných pistolí (1 ks max. 200 Kč) + tyčinky do tavné pistole (do 1000 Kč)
PRO : 22

-

PROTI: 0

PROTI: 0

ZDRŽEL/-A SE: 2

příspěvek na lyžák – přesný počet diplomů, medailí, odměn – nárok na dárek mají pouze
děti, které mají zaplacený příspěvek (ZŠ předá seznam obdarovaných dětí) - nebude
tvořit samostatnou položku, je zahrnut do celkového rozpočtu na odměny

-

příspěvek třídě PAS na motivační odměny ve výši 2000 Kč
PRO : 22

PROTI: 0

ZDRŽEL/-A SE: 0

2. pololetí předběžně:
-

dárek ke Dni učitelů (28. 3. 2017) bude hrazen z výtěžku z plesu (max. 100 Kč na osobu):
cca 55 pedagogů - ZŠ: 31 pedagogů + 6 asistentů + 3 vychovatelky, MŠ Čtyřlístek: 8, MŠ
Poláčkova: 6 + 1 asistentka
PRO : 22

-

PROTI: 0

ZDRŽEL/-A SE: 0

velikonoční dílničky: podle počtu nahlášených dětí – max. do 5000 Kč
PRO : 22

-

ZDRŽEL/-A SE: 0

pasování prvňáčků na čtenáře (dárek vybere Horníček po konzultaci s třídní učitelkou,
max. 150 Kč / 1ks + 3 ks navíc pro učitelky)
PRO : 22

-

PROTI: 0

PROTI: 0

ZDRŽEL/-A SE: 0

dárek pro deváťáky k ukončení povinné školní docházky – flash disk 16 GB, bude hrazen
z výtěžku z plesu (max. 300 Kč / 1 ks) – letos 48 deváťáků (max. 14 400 Kč): nehlasováno,
odloženo na další členskou schůzi

MŠ Horníkova
-

dodán seznam aktivit s předběžnou cenovou kalkulací na 1. pololetí: cca 40 000 Kč
vyplacení jednorázově nebo postupně dle požadavku vedoucí učitelky MŠ max. do výše
schváleného rozpočtu na dané pololetí
PRO : 22

-

ZDRŽEL/-A SE: 0

dočerpání zůstatku z předchozího šk. roku (vybavení MŠ, úprava zahrady, apod.)
PRO : 22

-

PROTI: 0

PROTI: 0

ZDRŽEL/-A SE: 0

návrh: zakoupení plastových košíčků na šatní skříňky (oblečení ukládané na skříňkách
padá na zem, k sousedům) předán zástupcům MŠ Horníkova ke zvážení

MŠ Poláčkova
-

dodán seznam aktivit, předběžná cenová kalkulace na 1. pololetí: cca 50 000 Kč

-

vyplacení jednorázově nebo postupně dle požadavku vedoucí učitelky MŠ max. do výše
schváleného rozpočtu na dané pololetí
PRO : 22

-

PROTI: 0

ZDRŽEL/-A SE: 0

dočerpání zůstatku z předchozího šk. roku (vybavení MŠ, úprava zahrady, apod.)
PRO : 22

PROTI: 0

ZDRŽEL/-A SE: 0

4. Plán akcí na školní rok 2016/2017
Říjen 2016
Prosinec 2016
11. 2. 2017
Březen 2016
Duben 2017

Červen 2017

Podzimní burza
Vánoční dílničky + ochutnávka cukroví
Mikulášská diskotéka?
Valentýnský ples – příprava tomboly, sálu, úklid sálu, pivo + výčep
Jarní burza
Den učitelů (dárek) – 28. 3. 2017
Velikonoční dílničky
- pasování předškoláků (dárek – zahrnuto v rozpočtu pro MŠ)
- pasování prvňáčků na čtenáře (dárek)
- rozloučení s deváťáky (dárek)
Akce ke konci školního roku pro celou rodinu na nějaké téma:
- Cestování po kontinentech
- Plavba kolem světa
- Prstem po mapě
- Poznáváme přírodu
- Cesta do minulosti
- Cesta pohádkovým lesem
- Orientační běh
- Stezka odvahy
- Bojová hra
PRO : 22


-

PROTI: 0

ZDRŽEL/-A SE: 0

Většinou se účastní děti z MŠ a 1. stupně ZŠ.
Zaměřit se i na 2. stupeň ZŠ (návratnost příspěvku).
Vymyslet akce s ohledem na seznam akcí pořádaných MŠ – jiná nabídka (přespání v ZŠ,
turistický výlet s programem, lanové centrum, Otevřená zahrada, ….?).
Možnosti rodičů – exkurze do zaměstnání, výhodnější vstupné, apod.
Vstupné na akce:
Členové + jejich děti + 1 rodinný příslušník (manžel, babička, dědeček) …………………. zdarma
Děti se zaplaceným příspěvkem ……………………………………………………………………….……. zdarma
Děti bez zaplaceného příspěvku + ostatní rodiče ………………………………… symbolické vstupné
na pokrytí nákladů spojených s akcí (cena výrobku, materiál apod.)
PRO : 22

PROTI: 0

ZDRŽEL/-A SE: 0



Zjistit zájem o akci (hlavně dílničky) – lístečky mám/nemám zájem – přehled o počtu dětí a
potřebném materiálu.
Volné vstupenky pro děti se zaplaceným příspěvkem s logem Horníčku – před akcí rozdá
TU ve své třídě, pokud dítě volnou vstupenku zapomene nebo ztratí, bude mu vstup na
akci umožněn pouze po zaplacení vstupného.



PRO : 22

PROTI: 0

ZDRŽEL/-A SE: 0

5. Organizační věci


zaplacení členského příspěvku do konce září 2016



vyloučení člena (p. Polehlová) – neplnění členských povinností (viz. Stanovy):
PRO : 22

PROTI: 0

ZDRŽEL/-A SE: 0



nástěnky v ZŠ a obou MŠ:
- využití nástěnek v ZŠ a MŠ nebo nutnost zakoupení vlastních: ZŠ k dispozici nástěnka
ve vestibulu, v MŠ Horníkova a v MŠ Poláčkova k dispozici nástěnky v šatnách
- logo spolku + kontaktní údaje (výbor + zástupce tříd) dle udělení souhlasu
jednotlivých zástupců Horníčku
- rozpis plánovaných akcí na pololetí /šk.rok
- hospodaření spolku (výsledná zpráva : příjmy/výdaje)
- pozvánky na akce
- fotky z akcí



zástupci jednotlivých tříd ZŠ a MŠ:
-

do 16. 9. 2016 sdělí každý zástupce Horníčku předsedkyni e-mailem svou kontaktní
e-mailovou adresu, a zda souhlasí s uveřejněním svého jména, příjmení a kontaktní
e-mailové adresy na třídním webu (ZŠ nebo MŠ), na webu Horníčku, na nástěnce (v
ZŠ nebo v MŠ)



souhlas s focením a natáčením a následným uveřejněním na www-stránkách Horníčku, ZŠ
a MŠ, k propagaci spolku zahrnout do informovaného souhlasu vydávaného ŘŠ – předáno
řediteli ZŠ a MŠ, Brno k vyřízení



pořádání schůzí Horníčku před TS, aby zástupci mohli na TS předat informace rodičům
plánovaných akcích, hospodaření spolku apod.



zavedení inventáře pro hmotný majetek Horníčku, hmotný majetek vyšší hodnoty nesmí
být umístěn trvale v prostorách ZŠ, aniž by byl majetkem ZŠ – v případě potřeby bude
muset být ošetřeno smlouvou o pronájmu



zájem o tričko – hromadná objednávka pro nové i stávající členy – předsedkyně rozešle
novým členům e-mailem kontakt na paní Coufalovou, která zjistí zájem a zařídí případnou
objednávku triček



visačka pro členy, kteří si tričko nezakoupí – zviditelnění na akcích Horníčku



kdo s čím může pomoci:
- provoz www-stránek Horníčku – reorganizace, tvorba nových stránek, zakoupení
vlastní domény apod.?
- grafické návrhy: roll-up, propagační materiály
- čerpání grantů: zkušenosti se sepsáním žádostí o grant
- sponzorské dary, apod.
- informace zástupci Horníčku rozšíří mezi rodiče ve svých třídách
-

Horníček nabízí možnost reklamy na www-stránkách a akcích Horníčku, po domluvě
s ředitelem ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 plakát na plot ZŠ, na vyžádání vystavíme
potvrzení pro daňové úlevy

6. Propagace Horníčku






kalendář + záložka při nástupu do 1. třídy - realizováno
nástěnky v ZŠ a MŠ – v řešení
roll-up – náměty?
reklamní předměty – reflexní přívěšky, tužky apod. – cenově náročné, zatím nebudeme
pořizovat
lepit etikety s logem Horníčku na běžně dostupné výrobky

7. Diskuze
Přechod pro chodce na ulici Horníkova: stále není zhotoven, budeme financovat hlídání
z vlastních zdrojů, oslovení zájemců (letáčky, inzerce, FB), agendu s tím spojenou bude mít na
starosti paní Coufalová
O hlídání přechodu bylo hlasováno v závěru schůze za přítomnosti 18 členů (případné připomínky
lze zaslat e-mailem)
PRO : 12

Zapsala: Eva Nosavcovová

Linda Malá

PROTI: 0

ZDRŽEL/-A SE: 6

Ověřil: Martin Kropáček

