Zápis ze schůze
Datum konání schůze: 24.5.2017
Přítomni: viz listina přítomných

1. Výše příspěvků
-

Členský příspěvek – 100 Kč/školní rok
Příspěvek – žák ZŠ – 250 Kč/školní rok
Příspěvek – žák MŠ – 600 Kč/pololetí

Současná výše příspěvku vyhovuje, zůstane shodná i pro příští školní rok.
Pro: 12 + 4
Proti: 0
Zdržel se: 0

2. Způsob úhrady příspěvků
-

-

Členský příspěvek – bezhotovostně na transparentní účet pro ZŠ
Příspěvek – žák ZŠ – bezhotovostně na transparentní účet pro ZŠ, s uvedením jména a
příjmení žáka, třídy, do které bude chodit ve školním roce 2017/2018 v poznámce, splatnost
do 31.8.2017; připomenutí úhrady na prvních třídních schůzkách v 2017/2018
Příspěvek – žák MŠ – bezhotovostně na transparentní účet jednotlivých MŠ, s uvedením
přidělených VS, tzn. beze změn

3. Organizace červnové akce pro děti – Hurá na prázdniny
-

Akce proběhne 28.6.2016 od 16.30 h
Podtitul – Cesta kolem světa
Příprava stanovišť od 15 hodin
Celkem bude 10 stanovišť (zajistí 2x MŠ Poláčkova, 3x MŠ Horníkova, 5x Horníček)

1. Severní pól - Cesta tmou (MŠ Poláčkova)
2. Jižní pól - Slalom mezi ledovci (MŠ Poláčkova)
3. Severní Amerika - lukostřelba + lov kachen (pan Špaček + paní Kadétová)
4. USA - stavba mrakodrapů (MŠ Horníkova)
5. Jižní Amerika - rýžování polodrahokamů (paní Horská + paní Šidlíková?)
6. Afrika - mumie (MŠ Horníkova)
7. Evropa - gastrostánek (paní Koukalová + paní Špačková)
8. Asie - gejša + práce s hůlkami (MŠ Horníkova)
9. Austrálie - klokani (skákání v pytli a přes švihadlo) (paní Šlápotová + paní
Kosková?)
10. Oceánie - rybolov + Bermudský trojúhelník (paní Malá + paní
Nosavcovová?)
-

Startovací listina – Mapa světa - vytvoří Eva Nosavcovová
Start/Cíl zajistí Horníček
Výdej startovacích listin od 16.30 do 18 hodin

-

-

Ke každému stanovišti si každý připraví nějakou zajímavost o dané zemi (1-2 věty - tisk na
A4).
Za splnění plného počtu úkolů (pro MŠ pět úkolů, pro ZŠ sedm úkolů) obdrží dítě zdarma
špekáček a drobnou odměnu (hlavolam), za částečně splněné úkoly jen špekáček, rodiče si
špekáček zakoupí za 20 Kč – bylo loni
vstupné na akci bude dobrovolné
vhodné – umístění propagačního plakátu Horníčku, vedoucí stanoviště v tričku s logem
Horníčku)
bude se zajišťovat pivo (jako na ples), Poutník 10°, dovoz i odvoz zajistí M. Kropáček
plastové kelímky zajistí E. Nosavcovová
grilování – zajišťuje pedagogický sbor (zcela mimo Horníček)
pan Sokol – možný sponzorský dar – v jednání

4. Dovybavení
-

Beze změn pro příští školní rok.
50 Kč/platící žák k dispozici na dovybavení
Apelovat na brzké sdělení požadavků.
Za nedočerpané finance se zakoupí hry do družiny (1. stupeň – 740 Kč) a hry do
informačního centra (2. stupeň – 1340 Kč)
Škola dodá seznam vhodných her do IC, o které má zájem
Horníček zakoupí a předá (Malá nebo Nosavcovová)

5. Hodnocení školy - připomínky a náměty
-

vytvořené dotazníky budou předány na třídních schůzkách
odevzdání anonymně – bedna ve vestibulu školy
vyhodnocení bude během června
výstup předán řediteli do konce školního roku

6. Různé
-

Projekt EDISON – funguje, nejsou problémy, beze změn
Pasování na čtenáře – proběhne po třídách, předání knížek s věnováním
1. C – nefunkční web – ověří ředitel
Informační schůzka pro rodiče prvňáčků – 6.6.2017 od 17 h v jídelně
Dárek pro prvňáčky (cca 80 dětí) – kalendáře – schválen rozpočet do 5 tis. Kč
Schválen sobotní vstup zdarma pro děti aktivních členů spolku jako poděkování za
pravidelnou pomoc. Zajistí E. Nosavcovová

Zapsala: Linda Malá
Ověřil: Martin Kropáček

