
 
 

Zápis ze schůze 

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

 
dne 18. 2. 2021 - on-line 

 

Přítomni: Blanka Adamcová, Hanka Jindrová, Hanka Macháčková, Leona Sodomková, Luděk 

Žalud, Martina Suchánková, Mirka Grossová, Věra Konečná, Vláďa Kalina, Zita Žaludová 

 

Hanka Macháčková 

• seznámení se Zprávou o činnosti KRAPu v roce 2020; zpráva bude oficiálně 

odsouhlasena společně s Plánem akcí na rok 2021 na Členské schůzi, která proběhne až 

bude možnost se setkat osobně (pokud by nebylo ani v květnu/červnu možné se setkávat 

osobně, navrhne Hanka M. konání Členské schůze on-line).  

 

• seznámení s přehledem Příjmů a výdajů v roce 2020 (zpracovala Blanka A.) 

 

• Zpráva o činnosti v roce 2020 i Přehled příjmů a výdajů 2020 přiložen k dnešnímu zápisu 

 

• daňové přiznání za rok 2020 zpracuje Hanka M. ve spolupráci s Martinou S. 

 

• návrh na další činnost KRAPu – přeměnit místo u tělocvičny na nový prostor pro výuku 

venku – proběhla diskuze o tom, jestli je toto místo pro výuku vhodné a budou ho učitelé 

skutečně využívat? Všeobecná shoda na návrhu obhlídnout prostor osobně po jarních 

prázdninách, tj. v týdnu od 1. 3. 2021, současně s tím obhlídka dalších míst na zahradě, 

co bychom mohli v dalších letech realizovat. 

 

Vyhlašování akcí KRAPu: 

Odhlasováno, že akce Klubu rodičů je možné vyhlašovat buďto: 

• oznámením na oficiální schůzce klubu, kdy s návrhem vyjádří souhlas více přítomných 

členů, než kolik jich vyjádří nesouhlas, vždy však nejméně 2 přítomní členové. Člen má 

právo se zdržet hlasování. 

nebo 

• oznámením e-mailem členům Výboru, kdy se postupuje dle stanov (… K přijetí 

rozhodnutí hlasování per rollam musí s návrhem rozhodnutí vyjádřit souhlas více členů 

Výboru, než kolik jich s návrhem vyjádří nesouhlas, vždy však nejméně 2 členové 

Výboru. Nevyjádřil-li se člen Výboru k návrhu, má se za to, že se hlasování zdržel). 

 

Na schůzce přítomno 10 členů klubu – 9 vyjádřilo souhlas, 1 se hlasování zdržel 

 

Luděk Žalud 

• zamyšlení nad tím, zda budeme na jaře 2021 opakovat akci Upíří keška, případně zda ji 

nějakým způsobem spojíme s Krapovou tajnou stezkou? Stanovíme vstupné nebo ho 

necháme dobrovolné? Bude to bod k diskuzi na příští schůzce.  

  

 

 

 

 

PŘÍŠTÍ SCHŮZKA:  

Bude svolána minimálně 1 týden předem po obhlídce prostoru u tělocvičny a na zahradě (tj. 

zhruba v polovině března). Dle možností osobně nebo on-line. 

 

 

 



 

 

 

Zpráva o činnosti Klubu rodičů a přátel ZŠ Heyrovského 32, z. s.  
za rok 2020 

 
Uskutečněné akce: 

• Rodičovská kavárna v rámci Dne otevřených dveří 20. 1. 2020 – navázání kontaktu 

s rodiči budoucích prvňáčků 

 

• Tajný výlet – změna názvu na Krapova tajná stezka -  30. 5. 2020 – účast větší než 1. 

rok (cca 40 dětí, na dobrovolných příspěvcích vybráno 1512,-) 

 

• Herní prvek na školní zahradu LOCHLEZKA – instalace 08/2020 – celkové náklady 

63828,- čerpána dotace MČ 10000,- 

 

• Vítání prvňáčků 2 x 1000,-  (09/2020) 

 

• Turnaj O bystrckou kuličku 6. 9. 2020 – přesun akce z května 2020 

 

• Upíří keška 2020: 14. až 29. 11. 2020 – bezkontaktní procházka nočním lesem - 

nahradila z epidemiologických důvodů letošní Upíří stezku (mělo být 10. výročí). 

Překvapivě velká účast, na dobrovolných příspěvcích vybráno  10 544,-.  

 

• Nákup anglických knih pro 1. stupeň do školní knihovny (po konzultaci s paní učitelkou 

Matouškovou vybráno 16 ks jedné knihy pro práci ve skupině + tzv. Big book, také pro 

práci ve skupině + Teacher´s book). Předáno do školy se zpožděním z důvodu pozdního 

dodání (až v únoru 2021). 

 

• KRAPoviny – 1. a 2. pololetí – vydáno 

 

Na členských příspěvcích vybráno 37 034,-. Počet členů v roce 2020: 165 členů 

 

 

Zapojení třídních zástupců z 1. tříd ve školním roce 2020/2021 úspěšné i přesto, že jsme 

nenavštívili třídní schůzky v říjnu 2020 (zapojení proběhlo přes mail).  

 

 

Neuskutečněné akce z plánu pro rok 2020 (především z důvodu pokračující 

epidemie covid): 

 

• Velikonoční osení (04/2020) 

• Nátěr altánu, výroba laviček, Partyzánská stezka (04/2020) 

• Piknik u altánu (09/2020) 

• Cyklo-výlet nebo cyklo-víkend (Lednicko-valtický areál) 

• Rodičovská kavárna při Družinovém odpoledni (09 - 10/2020) 

• Upíří stezka 10. výročí (11/2020) 

• 10. výroční založení KRAPu 

 

Zapsáno 18. 2. 2021 

 


