Zápis ze schůze Klubu rodičů a přátel ZŠ Heyrovského 32, z. s.
Dne 19. 05. 2020
Přítomni Zita, Lea, Luboš, Blanka, Martina, Vláďa, Hanka M., prezenční listinu doplníme
Březnová schůzka - plánována na 23. 3. 2020 - byla zrušena z důvodu omezení pohybu osob kvůli
epidemii koronaviru. Současně s tím byly zrušeny veškeré akce březen – červen 2020, tj:
- Sázení osení ve spolupráci se Žákovským parlamentem
- Natírání altánu a sportovní odpoledne na hřišti
- 5. ročník turnaje o Bystrckou kuličku
- Zahradní slavnost ve spolupráci se školou
Jedinou akcí, kterou jsme se rozhodli uskutečnit po oznámení zrušení zákazu pohybu osob, je
KRAPOVA TAJNÁ STEZKA. Termín stanoven nově na 30. května 2020 od 12 hod,
cíl do 18 hod.
V průběhu doby bez schůzek proběhlo hlasování výboru po mailu – „per rollam“ ve 3 záležitostech:
1) Vypracování účetnictví a daňového přiznání za rok 2019 u společnosti Afinea, s. r. o.
Hlasování proběhlo k 15. 3. 2020
Výsledek hlasování: 5 členů pro, 0 proti, 2 se zdrželi hlasování, objednání služby schváleno
Účetnictví bylo vypracováno v řádném termínu a zároveň podáno daňové přiznání na FÚ poštou.
Veškeré podklady a hotové účetnictví uloženo na sdíleném disku KRAPu.
2+3) Objednání nového herního prvku na školní hřiště + tvorba nového webu
Hlasování proběhlo k 10. 5. 2020
Výsledek hlasování:
• Objednání nového herního prvku na školní hřiště
7 členů pro, 0 proti, objednání schváleno
• Tvorba nového webu
6 členů pro, 1 proti, tvorba nového webu schválena
Pro tvorbu webu byla stanovena pracovní skupina, která se tématu bude dále věnovat.
KRAPOVA TAJNÁ STEZKA
Lea + Luboš – stanovili trasu, vyměřili souřadnice, trasa zůstane průchozí celý měsíc
Markéta V. – vyrobila letáček, který předáme do školy a zveřejníme
Špekáčky budou mít účastníci vlastní
Připravíme trochu občerstvení do cíle, chleby, hořčice, kečup Lea
Tácky a kelímky ve skladu Lea
Várnice s pitím Zita
Akce je zdarma, účastníci mohou přispět na její organizaci dobrovolných příspěvkem.
Na místě prodej kelímků KRAPu 50,-/ks.
NÁTĚR ALTÁNU
Odhlasováno, že přesouváme na rok 2021. Nátěr zatím vypadá slušně a už nemáme příliš času vše
do konce šk. roku zorganizovat. Domluvíme se na podrobnostech při červnové schůzce.
PŘÍŠTÍ SCHŮZKA:
Ve středu 17. 6. od 17 do 19 hod na školní zahradě u altánu!

