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

Dne 28. 3. 2019, přítomni dle prezenční listiny

Program schůzky:

1. Domluvit se na novém znění stanov pro případ, když věnujeme peníze vybrané z prodeje 
obrázků atd. na dobročinné spolky

 Dojednáno, že stanovy měnit nebudeme. Darováním peněz vybraných za prodej obrázků 
atd. ve škole naplňujeme současné stanovy, děláme tak na přání dětí.

 Příspěvky rodičů nejsou na dobročinné účely používány. Ty jdou výhradně ve prospěch dětí
a mládeže ze ZŠ Heyrovského.

 Finanční prostředky vybrané pořádáním akcí KRAPu, budou i nadále používány ve 
prospěch dětí a mládeže ZŠ Heyrovského.

2. Dořešit účetnictví – Hanka J., Zita

3. Sestavit plán akcí do konce roku 2019
 11., 12. a 15. 4. - Velikonoční osení
 18. 5. Výlet s KRAPem - ještě nutno dojednat, zda tento termín Hanka M., Soňa
 26. 5. Turnaj o bystrckou kuličku
 4. 6. Zahradní slavnost (spoluúčast na organizaci)
 5. 9. Piknik na školní zahradě
 listopad Upíří stezka
 28. 11. Adventní kavárna – termín nutné potvrdit se školou a družinou

4. Domluvit se, co klub dále pořídí do školy
Po schůzce s paní ředitelkou a paní zástupkyněmi 13. 3. 2019 - účastnily se Hanka M., Zita - jsou 
následující návrhy ze školy:

 sedačky na chodbu, sedáky pro děti do třídy – podpořeno (tolik kusů, na kolik budou peníze)
 zařízení na čerpání přefiltrované vody – nepodpořeno
 vybavení na školní hřiště – nerozhodnuto (nutné žádat o dotaci na podzim 2019)

Další schůzka s vedením školy proběhne 24. 4. - Hanka M. a Zita

Luděk Žalud
- stěhování věcí do skladu ve škole + petlice ke skříni

Vláďa Kalina
- návrh na nákup anglických knížek pro podporu výuky angličtiny do školní knihovny
Návrh všeobecně podpořen. Na příští setkání donést návrh konkrétních knih.

DALŠÍ TERMÍN – ČLENSKÁ SCHŮZE!
22. 5. 2019 v 17 hod, SC Kafé – volba výboru, volba předsedy, místopředsedy a pokladníka


