
 

Zápis ze schůze Klubu rodičů a přátel ZŠ Heyrovského 32, z. s.  
 

Dne 21. 9. 2021 

 

Přítomni: Leona Sodomková, Blanka Adamcová, Zdeňka Šantavá, Vláďa Kalina, Hanka Jindrová, 

Hanka Macháčková, Petra Sekalová, Martina Suchánková, Mirka Grossová 

 

Hanka M. 

 

- uvítání prvňáčků 1. 9. 2021 se zúčastnila Hanka M. a Martina S. – rodičům představena činnost 

KRAPu, třídním učitelkám 1. tříd předány šeky na 1000,- (1.A, 1.B) 

 

- prvňáčci dostali od KRAPu deníček A6 se samolepkou s logem KRAPu 

 

- do školy předány štítky s informacemi o platbě členských příspěvků bezhotovostně - v příštím 

roce půjdou informace už pouze elektronicky (zrušení deníčků, ŽK pouze elektronicky) 

 

- Piknik u altánu proběhl 14. 9. (týden po třídních schůzkách 7.9., načasování se osvědčilo), cca 

100 účastníků, sportovní stanoviště na hřišti pod altánem + slackline. Po splnění stanovišť 

dostaly děti 2 balónky, nebo si z nich mohly vyrobit žonglovací míček. Prodej „bezedných“ 

kelímků KRAP za 50,- (celkem se prodalo 26 kelímků), děti si mohly neomezeně čepovat 

z várnice se sirupem; budeme inzerovat, že na naše akce mohou kelímek nosit a znovu používat 

jako „bezedný“. Příští rok pozvat osobně učitele prvňáčků! 

 

- 20. 9. 2021 proběhnou ve škole Dny pro zdraví, přemýšleli jsme, zda se zapojíme, ale není na to 

časová kapacita 

 

- v říjnu oslovíme rodiče 1. tříd na třídních schůzkách 5. 10., kdo se stane třídním zástupcem 

(Hanka M., Martina S.) 

 

- Družinové odpoledne pro rodiče a děti - Hanka M. zjistí, zda se bude konat, pokud ano, můžeme 

uspořádat kavárnu 

 

- herní prvek Mije (most do L) má rozbitou část. Tento herní prvek byl společně s dalším 

vybavením převeden o prázdninách škole. Hanka M. poptá opravu u firmy Hřiště.cz a přepošle 

do školy. 

 

Upíří stezka (se strašidly) 

termín: 6. 11. 2021 

- vstupné 70,-/dítě, dospělí dobrovolné (jako na minulé stezce) 

- leták do Bystrckých novin (uzávěrka 12. 10.) - Hanka K. + Hanka M. 

- zjistit, kolik máme strašidýlek a doobjednat - Hanka M. 

- medovina? Blanka K. 

- místo povidel na chleba pouze buchty (posledně se osvědčily) 

- pomazánky česneková, škvarková 

- výroba baneru, u kterého se účastníci budou moct vyfotit - poptat Hanka M. 

- výroba upíra z překližky, kde se děti budou moct vyfotit - Hanka M. 

- bezedný kelímek KRAP 50,- (možnost přinést vlastní kelímky) 

 

Upíří keška (bez strašidel, stejný koncept jako loni) - bude navazovat na Upíří stezku 

7. 11. - 20. 11. 2021 

- vstupné dobrovolné 

- poklad tajný 

 

PŘÍŠTÍ SCHŮZKA:  

V úterý 19. nebo středu 20. 10. od 17 hod. Místo bude upřesněno. 


