
Zápis ze schůze

Klubu rodičů a přátel ZŠ Heyrovského 32, z. s.

dne 3. 10. 2022
Přítomni: Lea Sodomková, Martina Suchánková, Blanka Adamcová, Hana Macháčková,
Hana Jindrová, Petra Sekalová, Vláďa Kalina, Zdeňka Šantavá, Klára Vrzalová, Luboš
Sodomka

Na Zahradní slavnosti 1.6.2022 se vybralo …… Žákovský parlament rozhodl, že peníze
půjdou na podporu ukrajinských dětí v naší škole. Hanka M. osloví paní uč. Böhmovou, co s
penězi?

Vítání prvňáčků ve šk. roce 2022/2023 se zúčastnila Martina Suchánková - předány
šeky na 1000,- třídním učitelkám 1. tříd.

Družinové akce, na kterých bychom se mohli zapojit - zatím nejsou v plánu. Hanka M.
osloví vedoucí družiny P. Janouškovou, zda se nějaké akce přeci jen nechystají - vhodné pro
zapojení nových rodičů (případně Den otevřených dveří - leden/únor 2023?), za KRAP
bychom mohli rodičům ukázat AJ knížky ve školní knihovně.

Domluvena spolupráce KRAPu a kníničského sdružení SOPKA.
První akce - 22.10.2022 - Drakiáda. Pozveme děti a rodiče na tuto akci (lze prodávat
kelímky KRAP), v budoucnu možné rozšíření akcí, na které budeme zvát a spolupracovat
(Čarodejnice, Gulášfest aj.).

Upíří stezka - proběhne v sobotu 5. 11. 2022
- organizace podobná jako v minulých letech
- kdo může nachystá - pomazánku, buchtu, buřtguláš (účtenky schovat, proplatí se)
- Hanka Klimešová leták
- Blanka K. + Hanka K. budou na startu
- vhodné zapojení nových rodičů v cíli
- důležité včas oslovit Ž. parlament, aby bylo dost strašidel - Hanka M.
-

Zájemci z řad rodičů i dětí, kteří chtějí pomáhat na Upíří stezce vítáni!
Sraz v sobotu 5. 11. v 15 hodin v cíli (staví se stany, chystá se občerstvení, dřevo aj.)
Dotazy nebo individuální domluva tel. 777 932 764 - Hanka Macháčková.

Upíří keška - proběhne 6.-20.11.2022

Návrh na sestavení plánu akcí na školní rok 2022/2023 již v červnu 2022 - abychom
mohli rodičům na začátku školního roku předat hotový plán akcí.

Termín příští schůzky nebyl stanoven, proběhne až po Upíří stezce.


