Zápis z 16. schůzky výboru Klubu uskutečněné 26. června 2012
v cukrárně Smile v Bystrci od 17 hod.

Zúčastnění členové výboru: Blanka Adamcová, Jana Francová, Alena Jankotová, Hana Jindrová, Hana Klepárníková,
Viktor Lošťák, Michaela Lužová, Vojtěch Máša, Marie Štouračová, Zita Žaludová
Omluveni: Jana Benešová, Hana Klimešová

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














Pan Máša seznámil přítomné se zářijovým programem jednání školské rady. Navrhuje, aby se Klub scházel
vždy před jednáním školské rady. Upozornil na změny stanov Klubu rodičů, které po prázdninách má pro‐
jednat valná hromada Klubu.
Práce do výtvarné soutěže Krap na cestách někteří učitelé založili nebo poztráceli a vůbec neodevzdali
(Michaela).
Na příští rok udělat seznam akcí a předložit škole, aby se mohly koordinovat s činností školy.
Téma „Krap na cestách“ většina dětí nepochopila, byly zmatené. Chce to přesnější téma.
Orientační přehled akcí na příští rok (bez termínů, neobsahuje vše):
o Upíří stezka (přelom října a listopadu)
o Den pro rodiny (červen)
o Výtvarná soutěž (Téma: Můj kolektiv, já a moje parta, … Zapojit i družinu), koordinátor: Alena Jan‐
kotová
o Se školou spoluorganizace turnaje v deskových hrách spolu se školou (Mikulášský turnaj)
o Polární noc (přelom ledna a února) – koordinátor Viktor
o Stavba altánu (celý školní rok)
o Dohlédnout na realizaci oprav záchodů (během školního roku)
U všech akcí předem určit ekonomickou bilanci, sestavit finanční plán (Hana Jindrová). Diskutovat o něm
s rodiči (Michaela).
Oslovit co nejvíc sponzorů, kteří by mohli přispět na altán, nabídnout jim mosazné tabulky na altán. Vůbec
je zapotřebí víc škemrat o peníze. Rozjet v druhé polovině srpna – bere na sebe Viktor. Je třeba zjistit,
jestli mosazná tabulka nebude dražší než příspěvek.
Michaela upřesňuje, že na altán jsou dvě dotace. Kraj (už na účtu), obec.
Škola podala žádost o grant z Revolvingového fondu MŽP (9. výzva) – nemůže být použito na altán (žádost
se podávala narychlo a nebylo možno zajistit potřebné oficiální dokumenty o spolupartnerství), za případ‐







né peníze z grantu (min. 50 tis. Kč, max. 70 tis. Kč) se plánuje nákup rostlinného materiálu (tj. II. etapa
školní zahrady).
Hana Jindrová: Pergola je s prostředky, které máme, realizovatelná jako minimální řešení altánu. Odsou‐
hlasena studie altánu (autorka Ing. arch. Augustínová). Projekt udělá Hanka a nic za to nechce.
Vydat Krapáka tak, aby byl k dispozici 1. září pro rodiče
Pan Máša hledá sponzory na obaly na knihy a sešity pro prvňáky
Každé z prvních tříd dáme tisícovku do třídního fondu, se školou bude uzavřena darovací smlouva s přes‐
ným určením peněz, požádat zřizovatele školy (MČ) o souhlas s přijetím daru je věcí vedení ZŠ
Připravit letáčky pro rodiče budoucích žáků 1. tříd (nezapomenout na přihlášku do Klubu, přihlášku
k odběru informačních mailů a číslo bankovního účtu), je dohodnuto s vedením školy, že se Klub rodičů
zúčastní vítání prvňáčků
Zapsal: Viktor Lošťák

