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Altán už letos

Finančně i organizačně nejnáročnějším 
projektem Klubu rodičů a přátel zŠ Heyrov-
ského 32, o. s., je stavba altánu – přírodní 
učebny. Stavba by měla sloužit žákům školy 
k vyučování některých předmětů i k tráve-
ní volna. Původní impuls vzešel od učitelů, 
části výboru klubu se myšlenka zalíbila, 
a postupně ji klub přijal za vlastní.

Finanční náročnost projektu se zprvu 
zdála zcela nezvladatelná, později se však 
podařilo najít možnosti, jak náklady zredu-
kovat. Na projekt přispělo jak město Brno, 
tak i městská část. Ve spolupráci se školou 
jsme vybrali místo, kde bude altán umístěn. 
Pořád však zbývalo a stále ještě zbývá vyřešit 
řadu otázek. O průběhu projektu jsme mno-
hokrát informovali na stránkách klubu rodičů  
www.krap32.cz.

V jakém stavu je projekt nyní, na přelomu 
srpna a září 2012? Díky nezištnému úsilí člen-
ky klubu Hany Jindrové je hotov projekt stav-
by. Ing. Marek Michna ze společnosti IDEA RS 
(www.idea-rs.cz) zdarma vypracoval statický 
posudek. Další členka klubu Jana Benešová 
pomohla škole s podáním projektu s žádostí 
o finanční podporu z revolvingového projektu 
MŽP. Jednání, nutná k povolení stavby, vcelku 
zdárně pokračují. 

 X TřETí roK S KrAPem
Občanské sdružení Klub rodičů a přátel 
ZŠ Heyrovského vstupuje do třetího roku 
své činnosti. Stejně jako škola, měříme svůj 
čas rokem školním víc, než tím kalendářním. 
Prázdniny jsou i pro nás časem odpočinku 
a 1. září dnem, kdy se znovu do něčeho 
pustíme.
Co se nám v minulém školním roce 
povedlo? O činnosti klubu od září 2012 
si můžete přečíst v samostatném článku. 
Akcí jsme uspořádali víc, než jsme sami 
v loňském září očekávali, na samé hranici 
našich možností. To ale neznamená, že 
bychom letos chtěli polevit. Budeme hledat 
nové možnosti a příležitosti a snad i díky 
zkušenostem investovat čas a energii zas 
o něco chytřeji. Věříme, že přijdou i noví 
členové a spolu s nimi i nové myšlenky.
Ve školním roce 2012/13 plánujeme 
zopakovat řadu akcí z minulých let, které 
se osvědčily. Ty nové budeme muset teprve 
vymyslet. Klub rodičů v nejbližších týdnech 
věnuje převážnou část své energie projektu 
přírodní učebny – altánu. Termíny nás tlačí 
a se stavbou je třeba začít ještě na podzim. 
I o ní si můžete přečíst ve zvláštním článku.
Rádi bychom také našli nové dobrovolníky, 
kteří by se aktivně účastnili práce v klubu. 
Prosíme, přečtěte si naši výzvu, a pokud to 
je jen trochu možné, přijďte mezi nás. 
Třetí rok činnosti klubu je před námi. Jaký 
bude? Takový, jaký si ho společně uděláme.

 X PřIJďTE MEzI NáS!
Klub rodičů a přátel bude takový, jaký si 
jej uděláme. Činnost klubu je zcela závislá 
na energii, kterou mu věnují samotní 
rodiče. Bez jejich dobrovolné práce 
nebude existovat. Děkujeme všem, kteří se 
na práci klubu podílejí, a prosíme všechny 
rodiče – přijďte také mezi nás! Pomozte 
nám s vymýšlením a organizací akcí! 
Přinášejte náměty, co by měl klub rodičů 
dělat, na co by se měl zaměřit! Pomozte 
nám získávat peníze z dotačních programů 
a od sponzorů! Každá pomocná ruka či 
hlava plná nápadů je vítána! 
První poprázdninová pracovní schůzka 
klubu se koná 12. září v 17 hodin v salónku 
cukrárny Smile (náměstí 28. dubna 40, 
Brno-Bystrc). Přijďte! Žádná pomoc není 
malá, záleží na vás. I dobrý nápad často 
hodně pomůže. Mimořádně přivítáme 
rodiče nových prvňáků – budou to právě 
oni, na nichž závisí budoucnost klubu. 
Pojďte s námi udělat něco pro naše děti!

Kvíz o ceny 
Podrobnosti na straně 4!

Klub rodičů oslovil dodavatele dřeva 
v okolí, máme už první cenové nabídky. 
V nejbližších dnech navštívíme střední od-
bornou školu, která vyjádřila ochotu zdarma 
provést část stavebních prací.

Dosud není jasné, zda se celodřevěnou 
stavbu se zatravněnou střechou, schopnou 
pojmout třicet dětí, podaří realizovat najed-
nou. Je pravděpodobné, že omezené pro-
středky Klubu si vynutí rozdělení prací do při-
nejmenším dvou fází. V takovém případě by 
jako první vznikl polootevřený, jen lehkou per-
golou zastřešený prostor, který by žáci školy 
mohli využívat už od jara 2013. zastřešení, 
zatravnění střechy a další úpravy by se usku-
tečnily až podle finančních možností Klubu.

Kolem učebny škola plánuje vznik přírod-
ní zahrady. Termín a rozsah prací však stále 
nebyl určen, znovu zejména kvůli omezeným 
finančním možnostem, ale také pro určitou 
nevyjasněnost celého záměru. Čekáme, jak 
dopadne podaná žádost na Ministerstvo ži-
votního prostředí ČR.

O stavu projektu vás budeme nadále pra-
videlně informovat.
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i  do  Wikipedie),  výtvarné  dílny  s  výrobou  
afrických korálků, nebo si zatančit při vystou-
pení country tanečníků.

 
Druhý ročník výtvarné soutěže  Krap 

na cestách jsme uspořádali v květnu. Na ví-
těze  čekaly  sladké  dorty.  V  závěru  školního 
roku jsme zorganizovali Den pro rodiny, zá-
bavnou  procházku  lesem  s  úkoly,  pečením 
špekáčků, poníky a malováním na obličej.

V  druhé  polovině  školního  roku  začaly 
práce  na  projektu  přírodní učebny – altá-
nu. Výrazně jsme ho podpořili – myšlenkou 
i prakticky při zpracování projektu na minis-
terstvo  životního  prostředí  –  realizaci  envi-
romentálního  projektu  Arboreta  a  Přírodní 
výukové zahrady pro žáky školy.

 
Členové a příznivci klubu se sešli na dese-

ti  pracovních  schůzkách.  Po  celý  školní  rok 
jsme informovali o své činnosti občasníkem 
Krapák, občas  i s drobným kvízem, v němž 
mohly děti vyhrát dárek.

Co ProVáděl Krap – ohlédnutí za minulým školním rokem

Kvůli  práci na  zateplení  školy  si  děti  loni 
užily  delší  prázdniny.  Až  5. září jsme vítali 
prvňáky. Členové klubu rodičů přivítali nové 
žáčky a jejich rodiče a dětem rozdali drobné 
dárky.

 

V září jsme uvedli do provozu nový web. 
Víc prostoru nám umožnilo vystavit obrázky 
z výtvarné soutěže. 19. října se uskutečnila 
valná hromada klubu. 21.  října se nám po-
vedlo přilákat dvě stovky dětí na Upíří stezku 
– procházku setmělým lesem plnou straši-
del a přízraků. 

„Některé děti se vůbec nebály. Místo aby 
křičely  strachem,  píchaly  do  mne  klackem 
a  jeden  z  tatínků  mne  dokonce  s  vervou 
proháněl po  lese,“ postěžoval si  jeden z or-
ganizátorů,  který  představoval  „děsivého“  
čerta. 

Koneckonců účelem akce nebylo děti vy-
děsit,  ale  pobavit  a  to  se  myslím  povedlo, 
soudě podle reakcí dětí a rodičů v cíli.

 

15. listopadu proběhly volby do školské 
rady.  oba  kandidáti  klubu,  Jana  Benešo-
vá  a  Vojtěch  Máša,  ve  volbě  uspěli.  V  lis-
topadu  jsme  se  z  podnětu  rodičů  zabývali 
sortimentem  výrobků  ve  školním  bufetu 
a  26.  11.  jsme  uspořádali  Velký bystrcký 
bazar.  Ve  školní  jídelně  si  mohli  návštěv-
níci  nakoupit  a  prodat  různé  věci,  ale  také 
se  pobavit  při  kvízové  soutěži  Bystrcká 
želva 2011  nebo  vyhrát  v  prvním bystrc-
kém šampionátu ve sběru a sušení ježčího  
trusu. 

 X KluB rodiČů  
v příštím roce

Co chystá Krap do nového školního roku? 
Na pracovní schůzce 26. června 2012 jsme 
sestavili předběžný seznam akcí s orientač-
ními termíny.

Na přelomu října a listopadu bychom chtěli 
uspořádat druhý ročník Upíří stezky. Noční 
vycházka plná démonů a přízraků byla loni 
velmi populární a letos se ji pokusíme ještě 
vylepšit. V prosinci bychom chtěli spolu 
se školou zorganizovat Mikulášský turnaj 
deskových her. Na přelomu ledna a února se 
znovu pokusíme zmrznout na Polární noci 2.0 
– nocování pod širým nebem, tentokrát snad 
už skutečně na zamrzlé hladině brněnské 
přehrady.

 V druhé polovině školního roku proběhne 
už třetí ročník výtvarné soutěže a v červnu 
vymyslíme něco nového na Den pro rodiny.

 Během školního roku chceme dohlédnout 
na realizaci rekonstrukce záchodů 
ve slíbeném termínu a celý rok také budou 
probíhat práce na stavbě přírodní učebny – 
altánu. Průběžně chceme také řešit se školou 
problémy, na něž nás rodiče upozorní.

 Seznam akcí není úplný, podle možností 
jej budeme rozšiřovat. Co vše klub rodičů 
a přátel podnikne, záleží i na vás. Uvítáme 
každý nápad, myšlenku i námět.

V listopadu dostala škola nové zařízení – 
ribstoly, koše na košíkovou s měkkými míči, 
lavičky a stůl na ping-pong,  které zútulnilo 
chodby prního stupně a díky němuž se děti 
mohly o přestávkách protáhnout a pobavit. 
Věci  pořídil  klub  rodičů  s  použitím  dotace 
městské  části  Brno-Bystrc,  příspěvků  členů 
a výdělků z pořádaných akcí. Také jsme vybí-
rali členské příspěvky. rodiče na chod klubu 
přispěli  více  než  sedmnácti tisíci  korunami, 
znovu děkujeme! 

V  prosinci  jsme  se  začali  zabývat neutě-
šeným stavem záchodů ve škole. Sešli jsme 
se  i  se  starostou  Bystrce  Vladimírem  Vet-
chým, a nakonec, než se záchody opraví, po-
řídili z peněz klubu alespoň nové zásobníky 

stupně nalepeny hry Twister. Podle reakcí uči-
telů  i na  základě vlastní  zkušenosti z návštěv 
členů klubu ve škole je jasné, že jsou všechna 
nainstalovaná  zařízení  dětmi  o  přestávkách 
plně využívána. Na hraní na fotbálku se musí 
dokonce vypisovat pořadník. Koše na basket-
bal jsou také na jednotlivé přestávky dopředu 
„rozebrány“.  Není  výjimkou,  že  si  na  koš  za-
házejí  i  sami učitelé. Také  sedací  koutky  jsou 
plně využívány – velikost diskusních skupinek 
mnohdy převyšuje jejich kapacitu . 

V únoru se mohly děti ze všech škol v Bys-
trci a okolí zúčastnit soutěže v kreslení původ-
ních komiksových příběhů Bystromix. Celkem 
se  sešlo  31  soutěžních  prací  na  téma  „děs 
a hrůza v Bystrci“. Vyhlášení výsledků, výstava 
a předání cen vítězům byly součástí programu 
dalšího Velkého bystrckého bazaru, který se 
konal 10. března ve Společenském centru. 

na toaletní papír,  které  byly  umístěny 
na druhém stupni do všech kabinek dívčích 
záchodků,  a  nahradily  tak  jeden  centrální 
zásobník, který byl umístěn před kabinkami.

 
10. ledna zástupci klubu rodičů spolupraco-

vali na pořádání školního Dne otevřených dve-
ří a v sobotu 28. ledna jsme společně s dětmi 
mrzli v mínus třinácti stupních na polární noci 
– odvážném nocování pod širým nebem.

 
Na konci ledna jsme na druhý stupeň insta-

lovali další  vybavení,  které  se Klubu podařilo 
pořídit z dotace Magistrátu města Brna – stol-
ní fotbálek, 2 basketbalové koše, dvě krásné 
oranžové sedačky a ke každé z nich 3 sedací 
kostky. dále byly na podlahy v chodbách I. i II.

Děkujeme všem, kteří svou prací, 

energií, obětavostí, finančním či 

věcným příspěvkem nebo dobrými 

nápady přispěli k realizaci všech akcí 

Krapa. Snad se nám toho ve školním 

roce 2012/13 podaří ještě víc.

 Co dělal Klub rodičů a přátel ZŠ Heyrov-
ského 32, o. s., v minulém školním roce? 
podívejte se, co jsme i díky vám dokázali 
od září 2011 do srpna 2012 pro děti a rodiče 
uspořádat, zorganizovat a zařídit.

Ačkoli  hlavní  částí  bazaru  byl  nákup 
a prodej věcí, návštěvníci se mohli těšit také 
z  historicky  prvních  oficiálních závodů su-
chozemských želv  (záznam o nich se dostal 
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PřIJďTE SE BáT
aneb Strašidelná stezka za upíry

Po úspěchu loňské Upíří stezky, na které jsme si ověřili, že se děti rády bojí, plánujeme 
na přelomu října a listopadu uspořádat další podobnou akci. Sledujte pozorně plakáty 
a nástěnku ve škole aby vám neunikla!

V dubnovém krapáku 
jsme hledali odpověď 
na jednoduchou otáz-
ku. Úkolem bylo poznat 
na fotografii sochu matky 
s dítětem, která stojí před 
vchodem do školy. Správ-
ně odpověděl a výhercem 
se stal Filip Targosz ze 3.A,  
blahopřejeme!

Tentokrát to už tak lehké 
nebude. Znovu bude vaší 
úlohou poznat místo 
na fotografii, není už však 
tak blízko a tak budou 
mít výhodu ti, kteří často 
chodí Bystrcí a nejbližší 
okolím na procházky. 
Otázka zní: Jak se jmenu-
je člověk na fotografii?

Kvíz o ceny

podzim 2012

 X Krap na cestách  
přinesl podruhé sladké 
odměny

V pátek 22. června se v tělocvičně základní 
školy Heyrovského 32 sešli žáci a učitelé, 
aby převzali ceny pro vítěze výtvarné 
soutěže Krap na cestách. Již druhý ročník 
pro děti uspořádal Klub rodičů a přátel 
ZŠ Heyrovského 32, o. s., za podpory 
SDRUŽeNí AUTOMOBIlOVýCH 
DOPRAVCů ČeSMAD BOHeMIA.

Celkem se v soutěži sešlo 169 prací, z nichž 
vítěze vybrala porota. Soutěžilo se jak 
v kategorii jednotlivců, tak celých tříd. Pro 
vítězné třídy bylo nachystáno devět dortů, 
jednotlivci obdrželi tašky s dárky. 

 X Pracovní setkání  
12. září

První setkání v novém školním roce 
se uskuteční ve středu 12. září 2012 
v 17 hodin v salónku cukrárny Smile 
(náměstí 28. dubna 40, Brno-Bystrc). 
Na programu bude hospodaření klubu 
v minulém školním roce, plánování akcí 
na rok 2012/2013 a zpráva o stavu 
a diskuze o stavbě altánu – přírodní 
učebny. Přivítáme všechny zájemce 
o činnost klubu. Přijďte mezi nás!

 X Pozvánka  
na VAlNOu HROMADu 

Každoroční valná hromada Klubu rodičů 
a přátel ZŠ Heyrovského 32, o. s.,  
se letos uskuteční ve středu 17. října 
2012 v 17 hodin v salónku cukrárny Smile 
(náměstí 28. dubna 40, Brno-Bystrc). 

Úkolem valné hromady je především zvolit 
VýBOR KlUBU na příští rok a hlasování 
o dalších klubových záležitostech. Všichni 
členové klubu rodičů jsou na valnou 
hromadu srdečně zváni.

Svou odpověď vhoďte  
do 14. září 2012 do bedničky 
ve škole nebo ji pošlete  
na info@krap32.cz. Nezapo-
meňte uvést svoje jméno a třídu! 

Vylosujeme jednoho výherce 
a do 21. září 2012 jeho jméno 
a správnou odpověď zveřejníme 
na našem webu www.krap32.cz. 
Výherce obdrží dárek.




