


REALIZACE  AKCE „DEN PRO RODINY NA HEYRÁKU II.“ 
 

 
MÍSTO REALIZACE:  
Základní škola ZŠ Heyrovského 32 a školní hřiště za školou, přilehlé prostory  
 
CÍL A OBSAH PROJEKTU:    
 
Klub rodičů a přátel ZŠ Heyrovského 32 připravuje již druhý ročník akce pro rodiny s dětmi z místní 
části Brno-Bystrc. Po zkušenostech z konání minulého ročníku bude Klub usilovat o zařazení akce 
v rámci akce Brněnské dny bez úrazu, který každoročně pořádá Kancelář Brno-zdravé město. Tato 
aktivita bude probíhat v součinnosti se školou, pokud se tato k akci připojí. Myšlenkou akce je posílení 
profilace základní školy Heyrovského - „Zdravá a bezpečná škola“, kterou Klub podporuje svou 
činností.  
Cílem projektu je nabídnout dětem a jejich rodičům nenásilnou formou možnost prožití sobotního 
odpoledne s pestrou nabídkou volnočasových aktivit zaměřených na bezpečnost v provozu, 
zdravovědu, posílení myšlenky ochrany osobního zdraví. Stanoviště budou připravena s odbornými 
firmami, které se prezentují a pracují ve zmíněných oblastech podpory bezpečnosti – zdravotníci, 
hasiči, požárníci, záchranáři. 
 
Vedle výchovných stanovišť bude celá akce zpestřena mnoha nabídkami příjemných aktivit – 
malování na obličej, hravá stanoviště, hudebně zábavné moderování celého odpoledne spojené 
s hudebními soutěžemi. 
 
Součástí akce bude atraktivní ukázka dopravního trucku, možnost prohlídky prostorů nového 
dopravního auta a ukázka jízdy v terénu – zajistí firma Česmad, a.s. jejíž ředitel je členem Klubu 
rodičů a svou účast na akci přislíbil. 
 
Jedním z nosných prvků celé akce bude slavnostní vyhlášení výsledků výtvarné soutěže Krap na 
cestách a aktivace loga, které bude vybráno z výtvarných prací dětí a stane se oficielním logem Klubu 
rodičů – veřejná prezentace na webových stránkách, hlavičkovém papíře, atd. 
 
 
CÍLOVÁ SKUPINA:  
Cílovou skupinou jsou žáci základní školy ZŠ Heyrovského 32 a jejich rodiče a ostatní obyvatelé 
městské části Brno Bystrc. Akce je otevřena široké veřejnosti a podporuje myšlenku prezentace 
činnosti naší městské části i samotného Klubu rodičů. 
 
 
NABÍZENÉ AKTIVITY:  
Den pro rodinu – stanoviště připravena rodiči, kteří zastupují výbor Klubu rodičů (sportovní, 
vědomostní, informativně bezpečnostní, zásady první pomoci, prohlídka různých dopravních 
prostředků a konkrétní ukázka velkého dopravního trucku).   Stanoviště a jejich příprava vychází ze 
zkušeností minulého ročníku a budou osloveny vyzkoušené a prověřené organizace. 
 
 
HARMONOGRAM:   
Po získání daru z MČ Brno Bystrc proběhne pracovní schůzka zástupců Klubu rodičů,  kteří si rozdělí 
kompetence a stanoví postup při realizaci akce Den pro rodinu. Dle výše finančních prostředků, která 
bude přidělena bude případně upraven a přepracován rozpočet a stanoveny priority v nákupu 
potřebného materiálu potřebného k realizaci akce Výtvarná soutěž a Den pro rodinu. Pracovní 
schůzky Výboru klubu jsou vždy 1x za měsíc. Jsou otevřeny všem rodičům, kteří mají vůli a ochotu 
pomoci. 
 
 
 
 
 



Harmonogram: 
- vyhlášení Výtvarné soutěže prostřednictvím třídních učitelů a učitelů výtvarné výchovy a  
   družiny – únor, březen 2012 
- příprava a koordinace prací na realizaci akce Den pro rodiny – schůzka pracovního týmu, tvorba   
   letáčků, příprava stanovišť, komunikace s partnerem akce (firma Česmad Bohemia) 
- nákup materiálu na akci 
- uzávěrka předání výkresů p.vychovatelce Z.Janouškové do 15.4.2012. 
- odborná hodnotící komise vyhodnotí nejlepší výtvory dle kategorií 
- 17.5. vyhlášení vítězných třídních kolektivů, odměna dorty 
- konec května realizace akce Den pro rodiny 
- zhodnocení akce, návrhy na příští rok na zasedání výboru Klubu v červnu 2012 
- vyúčtování projektu 
  
 
PŘEDCHOZÍ ZKUŠENOSTI 
 
Koordinátoři projektu mají zkušenosti s vedením projektů, jejich realizací a vyúčtováním. Vzhledem ke spolupráci 
jednotlivých členů Klubu rodičů a vzájemné komunikaci se školou a jejím vedením předpokládáme 
bezproblémovou realizaci tohoto projektu. Výraznou měrou se na přípravě a financování akce podílí pan Ing 
Vojtěch Máša, ředitel regionálního pracoviště Brno, firma Česmad Bohemia. Tato firma ve spolupráci s Scania 
Czech republic a Renault Truck zajistí praktickou ukázku nové trucku, který si děti budou moci prohlédnout . Tato 
firma má s pořádáním  obdobných akcí dlouholeté zkušenosti. Klub má zájem na další vzájemné spolupráci při 
realizaci dlouhodobého projektu „Bezpečná a zdravá škola“. 
 
Klub rodičů zrealizoval již mnoho akcí v rámci místní části Brno-Bystrc. Všechny aktivity pořádajících rodičů jsou 
připravovány v jejich volném čase, bez nároku na odměnu a velkou část nákladů nesou rodiče ze svých 
prostředků. Ke zdařilým aktivitám patří knižní bazar, Velký bystrcký bazar, Upíří stezka, Den pro rodiny 2011 i 
následné opakování akce pro žáky školy, Výtvarná soutěž, Nákup a realizace nového doplňkového vybavení do 
školy na 1.a 2. stupeň.  Žádná ze zmiňovaných aktivit by se bez aktivních a obětavých rodičů neuskutečnila. 
Všechny získané prostředky jsou investovány do podpory chodu ZŠ Heyrovského a následně i do propagace 
městské části Brno-Bystrc. 
 
Klub rodičů je úspěšným žadatelem o projektovou dotační podporu na úrovni městské části Brno Bystrc, 
Jihomoravský kraj. V říjnu Klub podal další dva projekty na Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMB a Odbor 
životního prostředí MMB. 
 
HODNOCENÍ, VÝSTUPY PROJEKTU 
 
Den pro rodiny je  tématicky  zaměřen na dopravně-bezpečnostní téma.  Nenásilnou formou si tak mohou děti 
vyzkoušet běžné situace, které je mohou potkat v kontaktu s dopravní problematikou. Dopravní téma je dětem 
blízké a ve spolupráci s lektory a pedagogy si děti mohou připomenout i  zásady bezpečného pohybu na 
komunikacích.  
Výstupem akce bude podrobná fotodokumentace , článek do bystrckých novin, popis akce na webových 
stránkách klubu, nástěnka ve vestibulu školy. Klub připraví osobní pozvánku pro reprezentanty bystrcké radnice, 
kteří budou, v případě jejich zájmu,  přizváni k vyhlášení výsledků soutěže a na akci Den pro rodiny. Letáčky 
budou distribuovány pro všechny občany Bystrce, pozvánka na akci bude zveřejněna v bystrckém zpravodaji.   
  
ROZPOČET, SPOLUÚČAST, VÝŠE POŽADOVANÉ DOTACE  
 
Rozpočet celé akce je podrobn ě rozpracován v p říloze. 
Příjmy 
Vklad Klub rodičů   1.300 Kč 
Požadovaná dotace                 7.965 Kč 
Sponzorský dar                 25.300 Kč 
Celkem                                               34.565 Kč 
 
Výdaje 
Celkem                 34.565 Kč 
 
 
ROZDÍL  P ŘÍJEM – NÁKLADY = ZISK =  0,- K Č  
 
 
 



Nákup materiálu pro realizaci projektu Den pro rodiny na Heyráku II. Žádost na ÚMČ Brno-Bystrc rok 2012
Hrazeno ze zdrojů:                  

NÁKLADY

název položky kusů cena/kus cena celkem Klub rodičů sponzoři, dary ÚMČ Brno-Bystrc dotace celkem
jiné zdroje

doprava - převoz dopravní truck, stání 2000 2000 2000
služby-telefon, kancelářské potřeby 300 300 300
kopírovací služby 600 600 600
medializace akce 200 200 200
služby moderátora, zvučení akce 2000 2000 2000
malování tváří - děti atrakce, ukázky zdravotníci 2000 2000 2000

                                 mezisoučet celkem: 7100 300 6800 0 7100

MATERIÁL
kladívkový papír A3 450 3 1350 1350 1350
výtvarné potřeby na akci 900 900 900
lepidlo 5 30 150 150 150
lihový fix 10 30 300 300 300
krepový papír 5 15 75 75 75
kužely 250 1 250 250 250
nášlapy 140 1 140 140 140
míčky 100 1 100 100 100
odměny pro děti 1700 1 1700 1700 1700
oprava venkovního pig-pong stolu - nátěr 3000 1 3000 3000 3000
diplomy pro rodiny 200 5 1000 1000 1000
dorty pro vítězné třídy 10 350 3500 3500 3500
trička s logem jezevčíka 25 200 5000 5000 5000
zajištění přehlídky nového Renault Truck 1 10000 10000 10000 10000

Náklady materiál mezisoučet 27465 1000 18500 7965 27465

Náklady celkem 34565 1300 25300 7965 34565

PŘÍJEM

vklad Klub rodičů 1300 Źádost na OŠMT MMB podána v říjnu 2011 14950
dotace ÚMČ Brno-Bystrc 7965 Sjednaný dar fy Česmad - ředitel Ing.Vojtěch Máša 10000
sponzorský dar fy Česmad Bohemia, dotace MMB, ostatní 25300 ostatní (cukrárna Smile, papírnictví Javor - v jednání) 350

celkem 34565 součet: 25300
Náklady 34565
Příjem 34565
Příjem-náklady, zisk 0


