
Zápis ze schůze Klubu rodičů a přátel ZŠ Heyrovského 32, z. s.  
 

Dne 18. 9. 2019 

 

Přítomni dle prezenční listiny 

 

 

Plán akcí na školní rok 2019/2020 
 

2. 9. 2019 Přivítání prvňáčků – již proběhlo – Hanka Macháčková prezentovala rodičům 1. tříd 

činnost Klubu. Na třídních schůzkách dne 1. 10. 2019 předat tradiční dar 1000,/třída + získat 

zástupce do klubu z 1. tříd (Hanka M.).  

 

5. 9. 2019 Piknik na školní zahradě – již proběhlo – spojení s třídními schůzkami celkem úspěšné, 

příští rok možno zopakovat s tím, že by bylo vhodné chystat ve větším počtu (4-5 lidí), můžeme 

připravit samoobslužné hry pro děti i rodiče.  

 

10. 10. 2019 Rodičovská kavárna (v rámci Družinového odpoledne) od 15:30 do 17:00 v prostoru 

školní knihovny. Zajištění kavárny a občerstvení pro rodiče. Prezentace činnosti Klubu, oslovení 

rodičů na pomoc na Upíří stezce (Hanka M., Mirka, Zita, Lea). 

 

16. 11. 2019 Upíří stezka (16:30 – 19:00)  

                    – nápady na inovace: fotokoutek, inovace strašidel Hanka J. 

                    - letáček Hanka K. + Blanka K. do 7. 10. (!špekáčky a kelímky na pití vlastní!), do 

Bystrckých novin!!! 

         - strašidýlka jako drobnost při vstupu – ANO Blanka K. 

         - návrh vlastního kelímku, který by byl použitelný univerzálně (nejen Upíří stezka), 

pokud by se stihlo do Upíří stezky, můžeme ho zde již prodávat, pokud ne, budou příští rok Hanka 

M., Mirka, Hanka K. 

 

Další akce na tento školní rok jsme nestihli naplánovat/prodiskutovat a budou ke schválení na 

dalších schůzkách, zde návrh: 

 

7. 1. 2020 KRAPoviny I. pololetí 

25. nebo 26. 4. Brigáda na školní zahradě – nátěr altánu (je nutný?) 

05/2020  Bystrcká kulička 

26. 5. 2020 KRAPoviny II. pololetí 

06/2020 Zahradní slavnost 

06/2020 Výlet 

 

Anglické knihy do školní knihovny – zjistili jsme, že v knihovně už je velký počet anglických 

knih a nepovažujeme tedy za nutné kupovat nové (Hanka M. má od paní učitelky Dufkové seznam 

se 106 knihami různých pokročilostí). Spíš dostat k rodičům a dětem informaci, že zde jsou, aby se 

využívaly. Hanka M. 

 

Nadační fond KRTEK – na Zahradní slavnosti se vybralo 4248,- - oslovit paní zástupkyni 

Procházkovou, zda budou chtít nakoupit reklamní předměty, nebo celou částku převést. Hanka M. 

 

 

PŘÍŠTÍ SCHŮZKA: 23. 10. 2019 od 17 hod., Kafé SC, Společenské centrum 


