Zápis z 11. schůzky výboru Klubu uskutečněné 4.1.2012
v cukrárně Smile v Bystrci od 17 hod.

Zúčastnění členové výboru: Blanka Adamcová, Hana Jindrová, Hana Klepárníková, Hana Klimešová, Viktor Lošťák,
Michaela Lužová, Aleš Stehno, Marie Štouračová, Veronika Veselá
Hosté: Ludmila Krejčová, Lenka Šrotířová, Vladimír Volný
Předsedající: Michaela Lužová
Výbor je osmnáctičlenný, přítomno 9 členů, tj. polovina členů. Schůze výboru není usnášeníschopná.
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Paní Ludmila Krejčová věnovala Klubu obrázek kozy ze své soutěže, autorkou je akademická malířka paní
Klanicová, technika barevné tužky na kartónu.
Návrhy na koupi vybavení relaxačních koutků na II. stupeň, zejména fotbálku – raději dražší a lepší než
levnější, co se hned rozbije. Sedačky, sedací kostky.
Schůzka se starostou k plánovaným stavebním úpravám záchodů ve škole bude 17. ledna v 16 hodin na
radnici. Za Klub rodičů se jí zúčastní Michaela Lužová, Hana Klimešová, Viktor Lošťák a Hana Jindrová, pří‐
padně i Vojtěch Máša. Rozhodnutí Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
č. j. 174/2008/BM/HDD ze dne 28.1.2008 o prodloužení lhůty pro splnění hygienických požadavků na po‐
čet chlapeckých záchodů, přístup pracovníků školy na WC mimo hygienické zařízení žáků, umělé osvětlení
v učebnách a odpovídající nábytek (viz příloha tohoto zápisu) je platná do konce roku 2012 a bude prav‐
děpodobně prodloužena. Umělé osvětlení a nábytek požadovaných vlastností již škola zajistila. Schůzka se
starostou: vidět dokumenty, plán, etapy, na koho se obrátit na magistrátu. Rozhodnutí o nákupu drobné‐
ho vybavení (zásobníky papíru apod.) na toalety padne až po schůzce se starostou.
Pan Máša se nedostavil a tak se diskuze o návrzích na změnu stanov odkládá.
Den otevřených dveří 10.1.2015 a zápis do 1. tříd od 16.1.2012 do 17.1.2012. Na zápis dostanou učitelé
pro rodiče budoucích prvňáčků letáky – velmi stručné, A6. Na DOD bude vystavený panel o Klubu rodičů,
bez další účasti. Cca osm fotek, průřez akcemi Klubu rodičů. Do DOD vyjde Krapák leden 2012, bude k dis‐
pozici u panelu. Poslat texty do Krapáka paní Klimešové.
Spustit Bystromix, napsat článek, poslat do BN, ředitelům škol a sehnat členy poroty apod.
Polární noc se v případě, že přehrada nezamrzne, nebude odvolávat. Pokud zamrzne, umožnit i spaní mi‐
mo led.
Další schůzka 15. 2. 2012 v 17 hodin v cukrárně Smile.

Zapsal: Viktor Lošťák

