SPOLKOVÝ INFORMÁTOR

Únor / 2021-22

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

Je za námi 1. pololetí školního roku 2021/2022. Jsme velmi
rádi, že distanční výuka se ve většině případů konala ojediněle,
a žáci i naši učitelé se tak mohli setkávat v prostorách základní
i mateřské školy. Společné chvíle ve školce i škole si několikrát
ozvláštnili různými aktivitami či akcemi, které na výuku
navazovaly, nebo naopak byly podkladem pro tematické
či projektové vyučování.
Předkládáme Vám, naši milí rodiče, tradiční spolkový informátor
za jedno uplynulé pololetí a s obrovskou chutí a elánem se
těšíme na závěrečnou etapu tohoto školního roku, v níž díky
počasí může proběhnout o několik akcí více.
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Aktivity financované Spolkem v 1. pol. šk. roku 2021/22:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Finanční a materiální podpora slavnostní akce Uvítání prvňáčků
Odměny za sběr lesních plodů
Halloween - odměny za „Nej dýni“ (5 míst)
Finanční a materiální podpora podzimních tvořivých dílniček
Finanční a materiální podpora zimních/vánočních tvořivých dílniček
Odměny pro žáky za 1. pololetí
Odměny pro žáky na Ozdravný pobyt
Tisk diplomů, ocenění pro žáky
Odměny za soutěž Piškvorky na 2. st.
Finanční a materiální podpora žákovského parlamentu
Narozeninové dárečky pro děti v MŠ
Mikulášská nadílka v MŠ
Vánoční dárečky pro děti v MŠ
Vánoční stromeček a ozdoby pro MŠ
Materiál na výrobu, úpravu didaktických pomůcek v MŠ
Výzdoba tříd v MŠ
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Plánované aktivity Spolku v 2. pololetí šk. roku 2021/22:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Odměny za soutěž Sudoku na 1. st.
Odměny recitační soutěž na 1. st.
Odměny pěvecká soutěž
Finanční a materiální podpora velikonočních
tvořivých dílniček
Odměny pro žáky za 2. pololetí
Tisk diplomů, ocenění pro žáky
Odměny za celoroční mezitřídní soutěž na škole
Finanční podpora Slavnostního rozloučení
s deváťáky
Finanční a materiální podpora žákovského
parlamentu
Rodinný den
Den mazlíčků
Zaštítění, organizace charitativních sbírek (Adopce zvířete v ZOO
Ostrava, pomoc zvířecímu útulku)
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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.
Spolek díky Vám pomáhá zabezpečit materiální pomoc do předmětů nad
rámec běžné výuky.
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 správně přiřadit.

Děkujeme Vám za přízeň a finanční podporu.

Za spolek Mgr. Ivana Hořínková, Ph.D., předseda spolku
a Ing. Martina Kundrátová, místopředseda spolku

