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Dovolte nám informovat Vás
o tom, kam jdou Vaše peníze.

Spolek při ZŠ a MŠ Horymírova z. s.
(původní Sdružení rodičů a přátel školy)
• je dobrovolnou, veřejně prospěšnou, nepolitickou, nezávislou
organizací
• zabezpečuje školu v oblasti materiální, výchovné a zájmové
činnosti zaměřené na žáky
• finančně podporuje kulturní a sportovní akce
Od letošního šk. roku dochází ke změně výše příspěvku, jehož důvodem
je zvyšování cen veškerého zboží i služeb.
Finanční příspěvky se vybírají pololetně, a to v orientační výši 300,- Kč
za 1 pololetí a 1 dítě. Chcete-li, můžete přispět i vyšší částkou. Také
můžete zaplatit na celý rok najednou (tzn. 600,- Kč na 1 dítě).
Z příspěvků jsou hrazeny odměny pro žáky za nejrůznější soutěže a
školní aktivity, je přispíváno na vybavení a materiál sloužící k oživení
výuky a estetizaci školy.
Příspěvky můžete předat hotově třídnímu učiteli nebo zaslat
bezhotovostní platbou na bankovní účet 2101735435/2010.
Při bezhotovostní platbě napište do poznámky jméno dítěte a třídu, aby
bylo možné platbu přiřadit ke třídě a žákovi.
Děkujeme Vám za přízeň a finanční podporu, bez Vás by to nešlo.
Za spolek Mgr. Ivana Hořínková Ph.D., předseda spolku
a Ing. Martina Kundrátová, místopředseda spolku
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Aktivity financované Spolkem ve školním roce 2020/21:
• Kapsáře do VV - vybaveny 3 třídy I. stupně
• Výzdoba a upomínkové předměty pro prvňáčky
• Materiální pomoc do pracovních činností nad rámec běžné výuky
• Látkové pytlíky pro čtecí tabulky využívané při Sfumato metodě
• Mikulášská nadílka pro žáky na prezenční výuce
• Finanční podpora vánoční výzvy Jarmark naruby
• Materiální podpora dárků pro seniory
• Finanční i materiální podpora aktivit Žákovského parlamentu,
zaštítění adopce zvířete v ZOO Ostrava
• Zajištění pomůcek pro distanční výuku
• Odměny k vysvědčení za práci žáků
• Odměny ke Dni dětí
• Odměny pro žáky za soutěže, aktivity a on-line výzvy:
Stavby ze sněhu, fotosoutěž Zaostřeno na podzim, Stavíme z Lega, On-line
čtení pohádek starších žáků mladším – pohádky v pyžámku, Slavné obrazy,
Jarní kreslení, Čtení ti sluší, O nejoriginálnější snídani

Milí rodiče,
pokud máte možnost ve svém zaměstnání, podnikání a jiných aktivitách,
pomoci škole jakoukoli formou materiální či darovat reklamní, upomínkové
předměty nebo jiné odměny a dary, nápady, jak pomoci škole, neváhejte nás
kontaktovat na tel. číslech 739 081 864, 732 968 268.
Budeme vděčni za cokoli.
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Plánované aktivity Spolku v 1. pololetí šk. roku 2021/22:
• Finanční a materiální podpora slavnostní akce Uvítání prvňáčků
• Finanční a materiální podpora podzimních tvořivých dílniček
• Mikulášská nadílka (680 balíčků pro žáky školy)
• Finanční a materiální podpora vánočních tvořivých dílniček
• Odměny pro žáky za 1. pololetí
• Tisk diplomů, nákup cen pro žáky
• Finanční a materiální podpora Žákovského parlamentu
• Zaštítění a organizace charitativních sbírek (Den proti rakovině,
Adopce zvířete v ZOO Ostrava, Sběr podzimních plodů)
•

Odměny pro žáky za jednotlivé soutěže a reprezentaci školy

Vzhledem ke spolupráci a podílení se na akcích jak ZŠ, tak MŠ pedagogů společně
a tomu, že nedílnou součástí základní školy je mateřská škola, dochází k vytvoření
jednotného zázemí a Spolky ZŠ a MŠ se slučují v jeden. Těšíme se tak na společné
akce jako jsou návštěvy knihovny, sportovní akce a např. Rodinný den.
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