Zápis z 14. schůzky výboru Klubu uskutečněné 11. dubna 2012
v cukrárně Smile v Bystrci od 17 hod.

Zúčastnění členové výboru: Blanka Adamcová, Jana Benešová, Alena Jankotová, Hana Jindrová, Hana Klimešová,
Michaela Lužová, Vojtěch Máša, Marie Štouračová, Veronika Veselá, Zita Žaludová, Lea Župková
Omluveni: Aleš Stehno, Viktor Lošťák

Předsedající: Michaela Lužová
Výbor je osmnáctičlenný, přítomno 10 členů, tj. nadpoloviční většina členů. Schůze výboru je usnášeníschopná.

•

Výtvarná soutěž 2012
o
Hlavní organizátor – Alena Jankotová
o
Téma - Krap na cestách
o
Kategorie – třídy a jednotlivci
o
Soutěž je pořádána v rámci dlouhodobého projektu Klubu rodičů „Zdravá a bezpečná škola“
o
Termíny soutěže – vyhlášení 16.4.2012, odevzdání soutěžních prací do 18.5.2012
o
Kontaktovat pana starostu Vetchého, zda by, stejně jako vloni, přijal záštitu nad výtvarnou soutěží
(Jana Benešová, do pátku 13.4.2012)
o
Ceny pro vítěze

kategorie třídy – 10 – 12 dortů – sponzor Sdružení automobilových dopravců ČESMAD Bohemia

Kategorie jednotlivci – bude vyhlášeno 5 nejlepších obrázků z I. stupně a 5 nejlepších obrázků z II. stupně – financováno z prostředků Klubu rodičů - návrh: dárkové poukazy
(např. výtvarné potřeby) – bude upřesněno později
o
Součástí výtvarné soutěže bude soutěž o nejlepší námět pro logo Klubu rodičů a přátel ZŠ Heyrovského 32, o. s., cena v této kategorii nemusí být udělena
o
Porota výtvarné soutěže: P. Hubíková, p. Klimeš, p. Pelechová, p. Župková – definitivní složení poroty bude upřesněno do pátku 13.4.2012
o
Vyhlášení vítězů – v tělocvičně školy, termín bude stanoven později, na vyhlášení budou pozváni
pouze vítězové
• Den pro rodiny II.
o Termín – sobota 9. června 2012
o Trasa – hřiště Štouračova – areál Eliot
o Možnost ukončení v Eliotu je dohodnuta, včetně termínu, nutno dohodnout podrobnosti
o Stanoviště – preferujeme stanoviště bez obsluhy

•
•
•

 Návrh Jany Benešové – kolochodka, nutnou obsluhu stanoviště zajistí Jana Benešová
o Dotázat se pana Stehna, zda může zajistit ozvučení v cíli (Hana Jindrová)
o Svezení dětí na ponících v Eliotu je domluveno (Blanka Adamcová, Viktor Lošťák)
o Předvedení policejního auta (Vojtěch Máša)
o Malování na obličej a skákací hrad – prověřit cenu a podmínky
Tip pro Klub rodičů – zajistit možnost u hlavního vchodu do školy sezení (lavička apod.) pro čekající rodiče
Rozloučení s deváťáky – návrh věnovat deváťákům dárky – oslovit třídního učitele a zjistit podrobnosti
k rozlučce, podle toho bude rozhodnuto, co Klub rodičů pořídí.
Další schůzka v sobotu 26. května v 15 hod. na hřišti na ulici Štouračově – týden před Dnem pro rodiny –
projde se trasa, definitivně se dohodne přesné rozmístění stanovišť a ostatní organizační záležitosti.
Zapsala: Hana Jindrová

