KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL ZŠ Heyrovského 32, o. s.

Zápis z 10. schůzky výboru Klubu konané 28.11.2011
v cukrárně Smile v Bystrci od 17 hod.

Zúčastnění členové výboru:
Blanka Adamcová, Jana Benešová, Hana Jindrová, Hana Klimešová, Viktor Lošťák, Michaela Lužová, Vojtěch Máša,
Marie Štouračová, Veronika Veselá, Zita Žaludová
Výbor je osmnáctičlenný, přítomno 10 členů, tj. nadpoloviční většina. Schůze výboru je usnášeníschopná.

Předsedající: Michaela Lužová
Host: Ludmila Krejčová

•
•
•
•

Sdružení má momentálně 153 členů, vybralo se cca 17 500 Kč na členských příspěvcích na rok 2011/2012.
Relaxační koutky na I. stupni – lavice na chodbách byly chybně dodány s jinou potahovou látkou, v rámci
reklamace byly sedáky a opěrky vyměněny a mají nyní novou dražší potahovou látkou bez navýšení ceny.
Prohlídka školy členy výboru Klubu - záchody, jídlo, bufet, situace
Vybavení relaxačních koutků na chodbách II. stupně:
o dne 10.11.2011 byla na 137. schůzi Rady JMK, usnesením č. 10216/11/R 137 schválena dotace na “nákup vybavení pro relaxaci o přestávkách…..“ ve výši 30 000 Kč, nyní se připravují smlouvy mezi JmK
a Klubem rodičů,

•
•

•

•
•

o v rámci Velkého bystrckého bazaru byl proveden průzkum u dětí, o jaké vybavení by do relaxačních koutků na II. stupeň měly zájem - trampolína, fotbálky, twister, basketové koše s měkkými
míči (s tím souvisí nutná výměna stávajících zavěšených svítidel za přisazená s bezpečnostní mřížkou),
o během prosince Klub rodičů umístí ve škole schránku na náměty dětí a rozešle mailem dotazník
rodičům,
o fotbálky se pořídí v lednu, další vybavení se koupí podle výsledků průzkumu.
Zkušenosti z Velkého bazaru neznamenají, že se zruší dubnový bazar, nikdo není pro zrušení.
Ludmila Krejčová vymyslela výtvarnou soutěž pro děti z 8. a 9. tříd „O nejhezčí kozu domácí“ a požádala
Klub rodičů o zprostředkování jednání s paní ředitelkou a o umístění informací o soutěži na
www.krap32.cz – leták a pravidla v příloze zápisu. Vyhodnocení, vyhlášení výsledků a ceny zajišťuje paní
Krejčová.
Soutěž v kreslení komiksu s pracovním názvem „Bystromix – děs a hrůza v Bystrci“
o podrobnosti v příloze tohoto zápisu
o poslat paní ředitelce školy zprávu o zamýšlené komiksové soutěži
o Nepodsouvat příliš témata (zombie apod.)
Polární noc 27. ledna
Dárky pro deváťáky na konci školního roku

KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL ZŠ Heyrovského 32, o. s.

•
•

•
•

•
•

o trička?, čepice?
o zeptat se paní ředitelky, jestli škola dává něco na památku deváťákům.
Pan Máša bude koordinovat změny stanov sdružení, návrhy na změnu stanov poslat panu Mášovi do příští
schůzky výboru.
Krap News
o letáky A4 – jednou za čtvrtletí, k třídním schůzkám,
o rozdat dětem, aby jej daly doma rodičům,
o nejbližší vydání do 10. ledna,
o navrhnout školnímu parlamentu spolupráci na zpravodaji a prostor pro jejich články,
o Dotaz na paní ředitelku, kdy je nejbližší školní parlament,
Informační stánek Klubu rodičů na Dni otevřených dveří 10. ledna 2012, kde se bude také rozdávat Krap
News
Stížnosti členů výboru na úroveň hygieny na školních toaletách
o na toaletách je vždy jen jeden zásobník na toaletní papír, každá WC kabina by měla být vybavena
vlastním zásobníkem papíru,
o krajská hygienická stanice údajně udělila výjimku k užívání nevyhovujícího hygienického zázemí
pro děti – obrátit se na paní ředitelku s žádostí o podrobné informace,
o členové výboru Klubu navštíví 7. prosince v 8 hod. školu, aby zjistili skutečný stav hygienického zázemí.
Školní jídelna nedostatečně informuje např. o výpadcích objednávkového systému, nevyužívá možnosti informovat prostřednictvím školního webu.
Další pracovní schůzka ve středu 4. ledna 2012 v 17 hod. v salónku cukrárny Smile; místo konání může být
změněno z důvodu rekonstrukce cukrárny.

Zapsal: Viktor Lošťák

Podmínky výtvarné soutěže nejhezčí koza
Soutěže se mohou zúčastnit pouze žáci osmých a devátých tříd ZŠ Heyrovského a jejich třídní
učitelé.
Z kalendáře, který je k dispozici ve zmíněné škole soutěžící získají rozměr obrázku. Pokud
rozměr do zmíněného kalendáře nepůjde vsadit, dílo bude diskvalifikováno.
Na ničem dalším již nezáleží – technika kresby, nebo malby je na každém soutěžícím.
Dílo musí být odevzdáno nejpozději 20. 12. 2011 do kanceláře školy.
Nejhezčí koza bude vybrána Ludmilou Krejčovou a 22. 12. 1011 bude předána hlavní a jediná
cena.

Bystromix – soutěž v kreslení komiksu na téma „Děs a hrůza v Bystrci“
Návrh – podklad pro diskuzi
Co je to Bystromix?
Bystrcký komix. Soutěž by se také mohla jmenovat Bystromiks nebo jakkoli jinak.
V čem to bude spočívat?
Nakresli či namaluj komiks na téma „Děs a hrůza v Bystrci“. Bystrcký hřbitov ožívá, zombie útočí,
v přehradě řádí příšera, v lese děsivý vrah, smrt ve výtahu, rotující kedluben… Co tě jen napadne. Komiks
by měl obsahovat ucelený příběh libovolného rozsahu.
Kdy se bude konat?
Od 1. do 29. února 2012
Kdo se může zúčastnit?
Kdokoli. Soutěž se vyhlásí na všech bystrckých školách. Žádné věkové kategorie, žádná omezení.
Když nejsou věkové kategorie, prakticky to vylučuje menší děti.
Ano. Je možné udělat věkové kategorie, ale jednoduchost má taky svou cenu.
Jak se soutěž vyhlásí?
Základní je vyhlášení v bystrckých školách. Dále pak Bystrcké noviny, web, plakátky v knihovně… Hlavní
jsou však školy.
Jak se budou kresby odevzdávat?
Do škol se dodá bednička (papírová škatule), během soutěže se jednou nebo dvakrát vybere. Bude i
možnost poslat komiks poštou, předpokládá se však, že ji nevyužije nikdo nebo skoro nikdo.

Jak se soutěž vyhodnotí?
Sežene se minimálně pět, raději deset lidí do poroty. Bylo by dobré oslovit bystrcké spolky a sdružení,
aby se prohlásily spoluorganizátory, s tím, že dodají porotce. Zkusíme získat do poroty bystrckého spisovatele Stanislava Češku. Porotci přidělí body, posčítá se to, nic zvláštního.
Vyhlášení vítězů, odměny?
Vyhlášení se udělá v pobočce místní knihovny někdy kolem 10.-15. března. Tam se také vystaví na dva až
tři týdny soutěžní práce.
Odměny dodá Krap32 – pokusíme se sehnat sponzory.
Co z toho bude mít Klub rodičů?
Finančně nic, jsou to jen náklady a žádný zisk. Jde o akci pro děti s malými náklady. Získáme publicitu a
Klub se stane známějším. Dá se očekávat, že stejně jako v případě soutěže ve sběru ježčího trusu vznikne
zájem i u novinářů Rovnosti.
Proč „Děs a hrůza“ a proč komiks?
Původně mělo jít o literární soutěž na téma „Stalo se v Bystrci“. Nápad na komiks vznikl u dětí, řekly, že
je to zábavnější. Komiks spojuje literaturu s výtvarným uměním. Děs a hrůza proto, že to není unylé a
děti milují horory, zombie, strašáky, bubáky, vrahy a krev.
Proč ve všech bystrckých školách a ne jen na Heyrovského?
Protože účast, pokud ji omezíme jen na Heyr32, bude příliš nízká.
Protože cílem je získat publicitu. Protože pokud půjde jen o soutěž na ZŠ Heyrovského, těžko se dostaneme do místní pobočky knihovny a těžko přijdou novináři.
Protože náklady na celobystrckou soutěž jsou prakticky stejné jako na soutěž jen na ZŠ Heyrovského.
Cen pro vítěze je pořád stejně.
Je možné vyhlásit i jakousi „soutěž škol“, ale nic než název není vymyšleno. Spíš ne, pro jednoduchost.
Proč v únoru?
Do vánoc se to nestihne, to je nesmysl. V lednu děti finišují před pololetním vysvědčením. V březnu a dál
už bude jaro a nebudou mít na kreslení náladu. V únoru je tma, sedí doma a mají víc času. Ředitelka ZŠ
Heyrovského považuje únor za ideální.
Klub se chystá pořádat výtvarnou soutěž, nevylučuje se to navzájem?
Rozhodně ne. Není důvod volit mezi oběma akcemi, je možné uspořádat obě.
Co je zapotřebí pro realizaci?
Rozhodnout se, jestli je to dobrý nápad nebo ne. Co nejdřív.
Získat podporu v bystrckých školách. Absolutně nutné, bez toho se nedá pokračovat.
Napsat článek do Bystrckých novin a Žebětína žije. Uzávěrka je počátkem ledna.
Získat lidi do poroty.
Získat ceny pro vítěze – mělo by to být něco lepšího než reklamní kšiltovka. Oslovit sponzory – je možné,
že získáme podporu u nějakého vydavatele komiksů.
Dát do škol bedničky (asi pět nebo sedm).
Dohodnout se s knihovnou na vyhlášení vítězů a výstavě.
Sesbírat soutěžní práce.
Vyhodnotit.
Vyhlásit vítěze, pozvat novinářku. Malé občerstvení.

