Zápis ze schůze Klubu rodičů a přátel ZŠ Heyrovského 32, z. s.
Dne 16. 9. 2020
Přítomni: Zita, Lea, Blanka A., Zdeňka, Vláďa, Hanka J., Hanka M.
Hanka M.
- Informace o uvítání prvňáčků 1. 9. 2020 – rodičům představena činnost KRAPu, třídním
učitelkám 1. tříd předány šeky na 1000,- (1.A, 1.B)
- do školy předány štítky s informacemi o platbě členských příspěvků bezhotovostně (pro nalepení
dětem do deníčku), QR platba doplněna i na webovky
- do školy předány přihlašovací archy pro evidenci členů na třídních schůzkách + evidenci
o platbě hotově x na BÚ
- v říjnu oslovíme rodiče 1. tříd na třídních schůzkách 6. 10., kdo se stane třídním zástupcem
- herní prvek Lochlezka instalován v srpnu 2020 na školním hřišti. Vyúčtování dotace
na MČ Brno – Bystrc – zařizuje Hanka M.
- účetnictví za rok 2020 vypracuje nově Martina + Hanka M. + Blanka A.
- před prázdninami proběhla schůzka s paní ředitelkou. Domluvily jsme se dalších možných
investicích do školy:
• stojany na koloběžky u spodní družiny – 2 stojany pro 12 koloběžek
schváleno všemi přítomnými
• anglické knížky pro 1. stupeň – po domluvě s paní Matouškovou bychom nakoupili
15 ks stejných knih pro práci ve skupince. Konkrétní knihu ještě upřesníme.
schváleno všemi přítomnými
• koutek u tělocvičny (nyní nevyužívané staré hřiště) – paní ředitelka navrhla
zbudovat další místo pro učení venku. Na schůzce 16. 9. 2020 jsme nestihli s rodiči
probrat, diskuze odložena na další schůzky.

Plánované akce 2020/2021
Vzhledem k probíhající epidemii koronaviru omezíme plánování akcí na tento rok na minimum.
14. 11. 2020 Upíří stezka – nebude-li konání akce v rozporu s vládními nařízeními. Podmínky
upravíme tak, aby se na místě potkávalo minimum lidí (netvořila se velká fronta a lidé se
neshlukovali v cíli u občerstvení). Upozornění na letáku, aby účastníci sledovali stránky, kde
budeme informovat o aktuálním vývoji akce, případně jejím pořádání/zrušení. Letos má proběhnout
výroční 10. ročník. Uzávěrka Bystrckých novin je 13. 10. 2020.
Únor 2021

Členská schůze – volba nového výboru, předsedy, místopředsedy

Duben 2021 Nátěr altánu – po prohlídce v červnu 2020 jsme zjistili, že stačí natřít vnější části
sloupů. Je to práce na 2-3 dny (broušení starého nátěru, nátěr 1. vrstvy, nátěr 2. vrstvy).
Promyslíme, zda bychom některou část práce spojili se sportovním odpolednem na hřišti (hry pro
děti atp.) pro celou školu. Bude záležet na aktuální epidemiologické situaci.
Květen/červen Krapova tajná stezka – bude záležet na aktuální epidemiologické situaci
O bystrckou kuličku – Hanka J. uspořádala 6. 9. 2020 akci bez vědomí členů výboru. Akci členům
výboru a třídním zástupcům pouze oznámila mailem 28. 8. 2020, aniž by termín s kýmkoli
konzultovala. Hanka M. ji vyzvala, aby příští termín konzultovala s členy výboru, což Hanka J.
odmítla s tím, že akci příště uspořádá mimo klub rodičů.
PŘÍŠTÍ SCHŮZKA:
Ve středu 7. 10. od 17 hod. Místo bude upřesněno.

