Schůze 01. 03. 2017
Program:







Rozpočet na 2. pololetí
Dovybavení tříd ZŠ
Hlídání přechodu
Dětská burza
Organizace velikonočních dílniček
Diskuze

Schůze se zúčastnilo celkem 14 členů spolku (viz. listina přítomných).

1. Rozpočet na 2. pololetí


Pro MŠ Horníkova:
- požadavek na schválení rozpočtu ve výši 48 000 Kč předložen vedoucí učitelkou
Mgr. Kučerákovou 2. 2. 2017, včetně předběžného plánu akcí pro děti a jejich
vyúčtování
- hlasování o rozpočtu proběhlo výjimečně přes e-mailovou komunikaci v období od
3. 2. 2017 do 12. 2. 2017
- výsledek e-mailového hlasování vyhodnotila předsedkyně spolku na základě
obdržených odpovědí členů spolku
- hlasování se zúčastnilo 26 členů:
PRO: 26
PROTI: 0
ZDRŽEL(-A) SE: 0
-



Pro MŠ Poláčkova:
- požadavek na schválení rozpočtu ve výši 44 000 Kč předložen vedoucí učitelkou
Mgr. Vrchotovou 21. 2. 2017, včetně předběžného plánu akcí pro děti a jejich
vyúčtování
PRO: 14
PROTI: 0
ZDRŽEL(-A) SE: 0
-



rozpočet na 2. pololetí pro MŠ Horníkova ve výši 48 000 Kč byl schválen

rozpočet na 2. pololetí pro MŠ Poláčkova ve výši 44 000 Kč byl schválen

Pro ZŠ:
Odměny do soutěží: na 2. pololetí zbývá dokoupit:
- 16 ks odměn pro 1. místo, tj. 16 x 70 Kč …… 1 120 Kč
- 13 ks odměn pro 2. místo, tj. 13 x 50 Kč ……. 650 Kč
- 20 ks odměn pro 3. místo, tj. 20 x 30 Kč ……. 600 Kč
- Celkem ……………………………………… 2 370 Kč, zaokrouhleno na 2400 Kč
PRO: 14
-

PROTI: 0

ZDRŽEL(-A) SE: 0

rozpočet pro dokoupení odměn na 2. pololetí ve výši 2400 Kč byl schválen

Den učitelů:
- v 1. pololetí navržen a odsouhlasen nákup dárku pro učitele do 100 Kč/osoba
- ve 2. pololetí celkem 60 pedagogů, tj. celkové náklady cca 6 000Kč
PRO: 14
-

PROTI: 0

ZDRŽEL(-A) SE: 0

rozpočet pro nákup dárků ke Dni učitelů v celkové výši 6000 Kč byl schválen

Pasování předškoláků:
- náklady spojené s nákupem dárků zahrnuty do celkového rozpočtu pro jednotlivé
MŠ
- dárky vybere a případně objedná MŠ po konzultaci s Horníčkem
- vhodné zakoupení knih, do kterých bude možné k věnování dát razítko Horníčku
- obě MŠ potvrdily, že budou zakoupeny knihy
Pasování prvňáčků na čtenáře:
- v 1. pololetí schválen nákup knihy do 150 Kč/ks
- zakoupeny knihy pro děti v celkové hodnotě 8 500 Kč
- zakoupeno ZŠ, proto sepsána darovací smlouva mezi Horníčkem – spolkem rodičů
při ZŠ a MŠ Horníkova a ZŠ a MŠ Brno, Horníkova 1 o poskytnutí daru ve výši
8 500 Kč
- převod peněz z transparentního účtu spolku proběhl 17. 2. 2017
- členové Horníčku napsali dětem do knih věnování + razítko spolku
Dárek pro deváťáky:
- nákup 50 ks flash disk Twister 16 GB, modré barvy s jednostranným značením
laserem (logo) a bez krabičky pro všechny deváťáky již byl odhlasován e-mailem
- náklady na pořízení: 10 350 Kč, tj. za 1 ks 207 Kč
- převod peněz z transparentního účtu spolku proběhl 11. 2. 2017
Velikonoční dílničky:
- navrhován rozpočet 5 000 Kč
PRO: 14
-

PROTI: 0

ZDRŽEL(-A) SE: 0

rozpočet na velikonoční dílničky ve výši 5000 Kč byl schválen

Venkovní akce k rozloučení se školním rokem:
- navrhován rozpočet na 5 000 Kč
PRO: 14
-

PROTI: 0

ZDRŽEL(-A) SE: 0

rozpočet na závěrečnou akci ve výši 5000 Kč byl schválen

2. Dovybavení tříd ZŠ
Zpět do
třídy
1A+B+C

2 700 Kč

2A+B+C

2 680 Kč

3A

1 000 Kč

3B
4A
5A
6A
6V
7A
7B
8A
8B
9A
9B
9C
PAS
Celkem
ZŠ

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
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
Dobble, Cink, Pexetrio – stromy, Pexetrio –
byliny
16x mapa ČR lamino
stolní fotbálek, stolní kulečník XXl
úložné boxy, stojánky na tužky
2x stolní fotbálek
stolní kulečník XXL
reproduktor Connect it Boom
boxovací pytel Katsudo
reproduktor Technaxx Music Mann
stolní fotbálek
-

Předáno Vyčerpáno Zůstatek
ano

2 409 Kč

291 Kč

ano

2 644 Kč

36 Kč

ano

997 Kč

3 Kč

ano

782 Kč

18 Kč

ne
ano
ano
ano
ano
ano
ne
ano
ano
ano
ano
ne

0 Kč
1 056 Kč
1 058 Kč
522 Kč
798 Kč
699 Kč
0 Kč
599 Kč
550 Kč
399 Kč
438 Kč
0 Kč

950 Kč
394 Kč
92 Kč
228 Kč
2 Kč
151 Kč
650 Kč
1 Kč
0 Kč
151 Kč
62 Kč
300 Kč

12 951 Kč

3 329 Kč

16 280 Kč



třídy: 4.A, 8.A a PAS požadavek stále nepodaly



předsedkyně kontaktovala třídní učitele a bylo zjištěno, že:
- 4.A: požadavek podala již 4.11.2016 třídnímu zástupci (paní Petráková),
požadavek nebyl dále předán Výboru spolku, požadované věci zakoupíme co
nejdříve,
- 8.A: třídní učitel Mgr. Jirků probere s žáky a dá předsedkyni vědět,
- PAS: hotovost ve výši 300 Kč bude předána třídní učitelce k nákupu motivačních
odměn pro děti – hotovost převzal na schůzi pan ředitel, které předá p. uč. Mgr.
Langové.



Zůstatky nevyčerpaných peněz:
1) z 1. stupně budou využity k dovybavení školní družiny:
PRO: 14
PROTI: 0
ZDRŽEL(-A) SE: 0
2) z 2. Stupně budou využity k dovybavení školního klubu (IC):
PRO: 14
PROTI: 0
ZDRŽEL(-A) SE: 0
Bylo schváleno využití nevyčerpaných peněz k dovybavení tříd na dovybavení ŠD
a IC.

3. Hlídání přechodu






Od 1. 11. 2016 do 16. 11. 2016 hlídaly paní učitelky z MŠ Horníkova.
Od 26. 11. 2016 do 31. 1. 2017 hlídala přechod paní Ševčíková, v případě její
nepřítomnosti bylo zajištěno hlídání přechodu ve spolupráci s MŠ Horníkova.
Odměna za hlídání v pracovních dnech mimo prázdniny a dny ředitelského volna od
7:25 do 8:00 byla 100 Kč před zdaněním.
Bylo sjednáno pojištění odpovědnosti zaměstnavatele u Kooperativy.
Hlídání přechodu i v březnu 2017:
PRO: 0
PROTI: 14
ZDRŽEL(-A) SE: 0
Hlídání přechodu bylo ukončeno k 28. 2. 2017, v březnu se přechod již hlídat nebude.

4. Dětská burza











Termín: sobota 25. 3. 2017 od 9:00 do 12:00 hod. ve školní jídelně ZŠ Horníkova
Letáčky na třídní weby, web ZŠ, do MŠ, pomoc s distribucí letáčků v okolí a po Brně
Příprava sálu: pátek 24. 3. 2017 od 18:00 – 19:00 (čas bude upřesněn nejpozději týden
před začátkem burzy)
Klíč od zadního vchodu převezme předsedkyně v pátek odpoledne na vrátnici ZŠ.
Vjezdu do areálu ZŠ bude umožněn pouze pro naložení a vyložení věcí.
Dětský koutek bez hlídání dětí: paní Šlápotová zajistí koberec + hračky, Horníček
papíry a pastelky
Prodej nápojů (káva, čaj, pití pro děti + cukr, kapucínky apod.) – nákup zajistí
předsedkyně
Bude umožněn pouze odběr neprodaných hraček a knih pro děti do MŠ či ŠD, odběr
neprodaného oblečení pro charitu nebude umožněn.
Úklid po ukončení burzy zajistí Horníček (vlastní úklidové pomůcky s sebou).
Organizační věci týkající se burzy má na starosti paní Koukalová.

5. Organizace velikonočních dílniček


Velikonoční dílničky proběhnou ve středu 5. 4. 2017 od 17:00 hod. ve školní jídelně.



Počet stanovišť: Horníček 4x + výběr vstupného1x (paní Coufalová),
MŠ Horníkova 3x,
MŠ Poláčkova 2x,
ŠD 1-2x - zjistí p. ředitel (perníčky? + ?).



Témata stanovišť: lze ještě upřesnit emailem, vhodné zajistit 2 členy na každé
stanoviště
- Horníček – motýlek z pedigu (paní Šidlíková), slepička + zajíček z plastové lžičky
(paní Nosavcovová), kohoutek z plata od vajíček (paní Nicolas), zaječí uši – maska
(paní Zelená)

-

MŠ Horníkova - upřesní e-mailem,
MŠ Poláčkova - beránek z papíru + přáníčka,
ŠD - ?



Nákup materiálu si zajistí každý vedoucí stanoviště – je nutné dodržet schválený
rozpočet ve výši 5.000 Kč



Vstupné:
- Členové + jejich děti + 1 rodinný příslušník (manžel, babička, dědeček) ….zdarma
- Děti se zaplaceným příspěvkem ………………………………………….... zdarma
- Děti bez zaplaceného příspěvku + ostatní rodiče ......................................... 50 Kč
(bez omezení počtu vyrobených věcí)



Doprovodné akce dílniček:
- pitný režim pro děti – zajistí ŠJ
- ochutnávka pomazánek ze ŠJ – zjistí p. ředitel od p. Příborského



Závěrečný úklid – zajistí uklízečky ze ZŠ

6. Diskuze:


Závěrečná akce k rozloučení se školním rokem:
- téma: „Cesta kolem světa“
- termín upřesní p. ředitel
- min. 10 stanovišť – vymyslet stanoviště laděné sportovně k nějakému kontinentu
- špekáčky (zajistí ZŠ) + drobná odměna (zakoupí Horníček) za vyplněnou
startovací listinu
- startovací listina: mapka s kontinenty
- podrobnosti doladěny na schůzi v dubnu



Příspěvek na školní rok 2017/2018
- návrh sdružené bezhotovostní platby za pracovní sešity a příspěvku do Horníčku
pro příští školní rok na účet Horníčku, částka za pracovní sešity by byla pak
převedena na účet ZŠ jako neúčelově vázaný dar – zjistit možnosti (p. ředitel),
- zatím nehlasováno, odloženo na schůzi v dubnu (termín bude upřesněn), kde bude
případně jednáno o výši příspěvku pro děti a výši členského příspěvku na šk. rok
2017/2018.

Zapsala: Eva Nosavcovová

Ověřil: Martin Kropáček

