Schůze 23. 11. 2016
Program:







Odměny do soutěží
Dovybavení tříd ZŠ
Čerpání financí pro MŠ
Organizace vánočních dílniček
Pomoc s organizací Valentýnského plesu
Diskuze

1. Odměny do soutěží


Řediteli ZŠ a MŠ předáno 40 sad odměn (1. – 3. místo) - celkem plánováno 60 sad
odměn na školní rok.

Cenové rozpětí odměn:
1.místo
2.místo
3.místo

věcná odměna

sladkost

36 – 50 Kč
21 – 35 Kč
do 20 Kč

16 – 20 Kč
11 – 15 Kč
do 10 Kč

cenová hodnota
celkem
70 Kč
50 Kč
30 Kč



Rozpočet na 1. pololetí schválen na max. 10.000 Kč.



Utraceno: za věcné odměny (Levné knihy + Decathlon + Tesco)
za sladkosti
celkem



Nakoupeno:
1. místo (44 ks):
knihy – 5x Co víš o sportu?, 3x Řím, 3x New York, 1x Paříž, 5x 100 her pro volné
chvíle, 5x 100 her pro volný čas, 5x Světová kuchařka pro holky a kluky, 5x Dětské
křížovky a zábavné rébusy, 10x batoh (Decathlon), 2x Zajíček z ponožky

4.154 Kč
1.650 Kč
5.804 Kč

2.místo (47 ks):
9x krabičky na svačinu (3 druhy), 6x dřevěné puzzle, 8x karty, 12x kalendář
s omalovánkami, 4x sada pravítek s mikrotužkou, 8x sada šablon na písmena a
kružnice s mikrotužkou
3. místo (40 ks):
3x puzzle k vymalování, 9x bloček s mikrotužkou, 4x sada tužek Kores, 4x křídy
barevné, 3x ořezávátko Maped, 4x kroužkový blok s propiskou, 10x čtyřbarevná
propiska, 3x vystřelovací autíčko

Sladkosti:
ovocné kapsičky od Kubíka – 120 ks, lízátka Cola +Lemon 28 ks, Assorted Fruits 28
ks, Party mix 5x po 25 balíčcích
+ 3x pytlík ovocných bonbónů pro všechny děti bez ohledu na zaplacený příspěvek


Na 2. pololetí zbývá dokoupit: 16 ks odměn pro 1. místo, 13 ks odměn pro 2. místo, 20
ks odměn pro 3. místo.



Ředitelem ZŠ předložena žádost p.uč. Pelikánové o příspěvek na odměny za sběr
kaštanů ve výši 1000 Kč.
PRO: 11
PROTI:0 ZDRŽEL/-A SE: 0
Požadavek byl schválen všemi přítomnými.

2. Dovybavení tříd ZŠ
Zpět do třídy
1A+B+C
2A+B+C
3A
3B
4A
5A
6A
6V
7A
7B
8A
8B
9A
9B
9C
PAS
Celkem ZŠ



2 700 Kč
2 680 Kč
1 000 Kč
800 Kč
950 Kč
1 450 Kč
1 150 Kč
750 Kč
800 Kč
850 Kč
650 Kč
600 Kč
550 Kč
550 Kč
500 Kč
300 Kč

Objednáno

Předáno

Geomag, Duchová v koupelně, Jenga věž 3v1, Zámecké schody,
Dobble, soubor her Krtek
Montessori pomůcky – Sčítání, Odčítání, Násobení
Tik tak bum Junior, Matematika v kostce, elektronická násobilka

ano

16x mapa ČR lamino
požadavek: stolní fotbálek + koberec (čeká na upřesnění)
úložné boxy, stojánky na tužky
2x stolní fotbálek
stolní kulečník XXL
reproduktor Connect it Boom
boxovací pytel Katsudo
reproduktor Technaxx Music Mann
stolní fotbálek

16 280 Kč

třídy: 3.B, 4.A, 8.A a PAS požadavek zatím nepodaly

ano
ano

objednáno
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

3. Čerpání financí pro MŠ



Zůstatek z roku 2015/2016 nutno vyčerpat na dovybavení MŠ – pořízené věci budou
majetkem MŠ. Případné revize na pořízených věcech si bude zajišťovat ZŠ a MŠ Brno
sama.
Horníček vystaví pro ZŠ a MŠ darovací smlouvu na finanční dar ve výši zůstatku
z loňského školního roku, konkrétní věci si do MŠ vyberou učitelky z MŠ.



MŠ Horníkova
- čerpá finance z Horníčku pouze na vzdělávací a kulturní akce pro děti
- nákup surovin na pečení, vyrábění a různé tvoření s dětmi lze hradit z fondu
Horníčku (tuto položku není pro účetnictví spolku potřeba rozpočítávat na každé
dítě, v případě požadavku ze strany rodičů konkrétní částku vyčíslí pokladník
spolku)



MŠ Poláčkova
- nutné specifikovat na účetních dokladech co bylo konkrétně zakoupeno!
- doklady bez patřičných náležitostí nebudou akceptovány a Horníček tyto náklady
neproplatí
- z fondu lze pořizovat věci, které slouží ke vzdělávání a výchově dětí
- školní a kancelářské potřeby, hračky do MŠ budou pořizovány z financí, které MŠ
dostane od ředitele ZŠ a MŠ, pokud se nejedná o pořízení konkrétního vybavení
(hry, hračky apod.) na žádost rodičů dětí MŠ Poláčkova – v tomto případě je
potřeba schválení požadavku rodičů na schůzi Horníčku (tento požadavek předloží
zástupci jednotlivých tříd Výboru spolku)
- rodiče by se měli zajímat o to, co se z příspěvku pro jejich děti pořizuje

4. Organizace vánočních dílniček




Vánoční dílničky proběhnou ve středu 21.12.2016 od 17:00 hod. ve školní jídelně.
Počet stanovišť: 4x Horníček, MŠ Horníkova 3x, MŠ Poláčkova 2x, ŠD 1x
Témata stanovišť:
- obě MŠ dodají do konce listopadu
- Horníček:
1) výřezy z kartonu (kufřík + kamion) – paní Malá
2) anděl – paní Nosavcovová
3) sněhuláci a jiné figurky z kolíčků a dřevěných špachtlí – paní Zelená
4) tvoření z papíru – stromečky, přáníčko – paní Šlápotová, paní Šidlíková
- ŠD - perníčky



Kalkulaci nákladů sdělit nejpozději do 30.11.2016 předsedkyni nebo pokladníkovi



Nákup materiálu si zajistí každý vedoucí stanoviště až po odsouhlasení celkové výše
nákladů výborem spolku – je nutné dodržet schválený rozpočet ve výši 5.000 Kč (který
lze ev. navýšit o 1000 Kč ušetřených na nákupu tavných pistolí)



Bylo schváleno doobjednání dalších 50 + 50 ks výseků (kufřík + kamion).






Tavné pistole: nakoupeno 5 ks + 2 bal. tyčinek – 817 Kč (rozpočet schválen 1000 Kč
na pistole + 1000 Kč na tyčinky)
Vstupné:
- Členové + jejich děti + 1 rodinný příslušník (manžel, babička, dědeček) …zdarma
- Děti se zaplaceným příspěvkem …………………………………………... zdarma
- Děti bez zaplaceného příspěvku + ostatní rodiče …........................navrženo 50 Kč
(bez omezení počtu vyrobených věcí, k pokrytí nákladů + motivační vstupné pro
zaplacení příspěvku dětem v dalším školním roce)
Doprovodné akce dílniček:
- ochutnávka cukroví (členové Horníčku přinesou cukroví + prosba pro rodiče dětí
z MŠ)
- prodej svařáku pro dospělé – kelímky a suroviny zajistí pan Zemánek, plotýnkový
vařič k zapůjčení ze ZŠ – zajistí ředitel
- čaj pro děti – zajistí ŠJ
- hudba (koledy) – zajistí ředitel
- závěrečný úklid – zajistí uklízečky ze ZŠ

5. Pomoc s organizací Valentýnského plesu:


Termín: 11. 2. 2017 od 19.h.





Příprava tomboly: ČT 9.2.2017 15:00 – 17:00 (min. 2 lidé)
Výzdoba sálu: PÁ 10.2.2017 15:00 – 19:00 (min. 3 lidé)
Úklid sálu a předsálí: NE 12.2.2017 14:00 – 16:00 (min. 2 lidé)



Potvrzení o pomoci e-mailem nebo pomocí online dotazníku během ledna 2017 –
rozešle předsedkyně.



Tombola: sponzoři, normální ceny, atraktivní cena, dárek za Horníček: nápady +
odhlasovat v jaké výši (nejpozději do 10.1.2017)



Pivo + výčep: zajistí Horníček – objedná předsedkyně
- výčep dvoukohoutový (byl objednán loni) nebo výčep Cobra (1 kohout)
- půjčovné víkend 1.000 Kč + kauce 10.000 Kč
- pivo 2x 50 l sud – druh piva projednáme e-mailem (navržen Poutník)
- rozvoz nad 1.500 Kč zdarma

6. Diskuze


Dárek pro deváťáky:
- odhlasováno e-mailem
- 50 ks flash disk Twister 16 GB, modrá barva, jednostranné značení laserem (logo)
bez krabičky pro všechny deváťáky



Přechod:
- od 1.11. do 16.11. hlídaly paní učitelky z MŠ Horníkova
- od 26.11.2016 hlídá paní Ševčíková (MŠ Horníkova) od 7:25 – 8:00 h., odměna
100 Kč před zdaněním
- sjednáno pojištění odpovědnosti zaměstnavatele u Kooperativy



Burza shrnutí:
- počet prodejců: 74
- počet nakupujících: cca 100
- zisk: 74 x 50 Kč = 3700 Kč za prodejní místo + 376 Kč dobrovolné vstupné
- náklady: 300 Kč pronájem ZŠ
- čistý zisk: 3776 Kč
-

příští burza: 25.3.2017 – návrhy k vylepšení:
* rezervační systém prodejních míst
* zajištění vjezdu do areálu ZŠ pro naložení a vyložení věcí – lze realizovat,
domluven s ředitelem volný vjezd do areálu ZŠ
* dětský koutek
* prodej nápojů (káva, čaj)
* odběr neprodaných hraček a knih pro děti do MŠ či ŠD
* odběr neprodaného oblečení pro charitu – nebude umožněn



Školní jídelna:
- stížnosti rodičů na jídlo (dětem nechutná, není výběr min. ze 2 jídel každý den,
kombinace jídel, bezmasé jídlo,…)
- členové Horníčku mají možnost ochutnat jídlo v jídelně
- dietní strava – lze po dohodě s paní Tomáškovou vybrat alternativu řešení,
speciální dietní stravování se dováží ze ZŠ Novolíšeňská
- ředitel projedná se ŠJ občasný výskyt nepoživatelných věcí v jídle



Školní družina:
- anonymní anketa: vyplněné dotazníky posílané po dětech nejsou anonymní, rodiče
nevyplní podle pravdy ze strachu, že se to projeví ve vztahu vychovatele k dítěti
- 3.A – ŠD v kmenové třídě, pobyt v herně pouze od 15:00 – 15:45, děti by tam
raději trávily celou dobu – vyčleněná třída pouze pro ŠD je nadstandard,
z kapacitních důvodů nelze vyhovět, zatím mají možnost využití herny do doby,
než se herna stane dalším oddělením ŠD
- harmonogram 5.odd. ŠD: děti zůstávají v kmenové třídě pouze od konce
vyučování do doby oběda, od 14:00 -15:00 je pobyt venku/na poschodí/v
tělocvičně, 15:00 – 15:45 pobyt v herně, od 15:45 jsou děti v odpolední družině



Abraka muzika:
- cena za vystoupení byla vyšší než částka vybraná od dětí
- ředitel přednesl prosbu o úhradu rozdílu, který byl 10 Kč na dítě, tj. celkem 250 x
10 Kč = 2.500 Kč

-



všichni přítomní členové odsouhlasili proplacení 50% dlužné částky za vystoupení,
tj. 1250 Kč
firma zajišťující představení tedy vystaví fakturu adresovanou Horníčku ve výši
1250 Kč

Omezení až úplný zákaz používání mobilních telefonů v ZŠ
- přednesen návrh na omezení až úplný zákaz používání mobilních telefonů
v prostorách školy (i o přestávkách)
- negativní vliv na soustředěnost dětí, studijní výsledky apod.
- zjistit reakce rodičů na toto opatření, případně jakou formou toto uskutečnit

Zapsala: Eva Nosavcovová

Linda Malá

Ověřila: Pavla Koukalová

