
 
 

Zápis ze schůze 

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

 
dne 5. 5. 2021 

 

Přítomni: Zita Žaludová, Mirka Grossová, Lea Sodomková, Martina Suchánková, Blanka 

Adamcová, Hana Macháčková 

 

 

Prezenční listina 

- Nebudeme ji vést jako samostatný list papíru ani elektronicky, ale jména účastníků 

zapíšeme přímo do zápisu. Účastníci souhlasí se zveřejněním zápisu se svým jménem 

na webu. 

 

Krapova tajná stezka 

- Termín 30. 5. 2021 - leták Markét V. 

- Trasa je hůř obshluhovatelná, zůstane průchozí pouze do 13. 6. 2021 

- do pokladu máme něco z minulého roku + vyzkoušíme „recyklaci hraček“ 

- nákup oplatek? Blanka A.? 

- výroba náramků (Lea a Mirka zajistí materiál a pak svoláme společné tvoření + 

dotvoříme doma) 

 

Podsedáky 

- přemýšleli jsme, jak podpořit učitele a žáky při výuce v současných podmínkách (rotační 

výuka - covid). Návrh na nákup podsedáků pro výuku venku (s nápadem souhlasí 

i oslovené paní učitelky a paní ředitelka). Zatím nakoupíme 60 ks (pro 2 třídy) + koš 

nebo krabici na uskladnění.  

- Domluvit se školou, který typ koupíme Hanka M. 

 

Stojany na koloběžky 

- Odsouhlaseno, že nakoupíme 2 stojany na koloběžky ke spodní družině (stejný typ, jako 

je u hlavního vstupu, pokud seženeme - tj. 1 stojan pro 6 koloběžek, celkem pro 12 

koloběžek). Hanka M. 

 

Digitální svět - přednášky pro rodiče 

- Nápad Martiny S. na přednášky pro rodiče, případně pro učitele dobrovolně v příštím 

školním roce. Téma digitální svět a jak se v něm vyznat (jak si chránit heslo, hoax, 

kritické myšlení atd.). Zjistit cenovou nabídku a popřemýšlet o formátu (kolik přednášek, 

jaká témata, on-line nebo prezenčně atd.). Martina S. 

 

KRAPoviny  

- Vyjdou 16. 6. 2021, příspěvky vítány do 11. 6. 2021 

 

Zprávy od paní ředitelky 

- Od 17. 5. bude škola používat k testování PCR testy 1x týdně 

- Zprávy pro rodiče zasílá škola ve čtvrtek, aby byla jistota, že se už nebudou měnit 

- Areál školy je již veřejnosti přístupný (17-19 hod) (domluvíme se s rodiči na prohlídce) 

 

 

Členské schůze - návrh termínu 16. 6. 2021 od 18 hod 

- Plán akcí na příští školní rok, volba nového výboru, pokladníka, místopředsedy, předsedy 

 


