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Zpráva o činnosti sdružení ve školním roce 2011/2012  
a plán na školní rok 2012/2013 

Činnost ve školním roce 2011/2012 

září 2011  

Vítání prvňáčků s dárky od Klubu rodičů (5. září) 

Pracovní setkání (26. září) 

říjen 2011 

  Valná hromada a pracovní setkání (19. října) 

  Upíří stezka (21. října) 

Podání žádostí o dotace z rozpočtu statutárního města Brna (31. října) 

listopad 2011 

Volby do školské rady (15. listopadu) 

Velký bystrcký bazar a Bystrcká želva 2011 (26. listopadu) 

Instalace vybavení relaxačních koutků na I. stupni (12. listopadu) 

Výběr členských příspěvků (15. listopadu) 

Pracovní setkání (28. listopadu) 

prosinec 2011 

Informační mail Krap (8. prosince) 

Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje - relaxační kout-

ky na II. stupni (6. prosince) 

Dopis Klubu rodičů žákovskému parlamentu (12. prosince) 

leden 2012 

Pracovní setkání (4. ledna) 

Vyhlášení komiksové soutěže Bystromix (9. ledna) 

Krapák leden 2012 (10. ledna) 

Den otevřených dveří na základní škole Heyrovského (10. ledna) 

Setkání se starostou kvůli záchodům (17. ledna) 

Zápis do 1. tříd ZŠ - informační letáky Klubu rodičů (16. – 17. ledna) 

Instalace vybavení relaxačních koutků na II. stupni (27. ledna) 

Žádost o finanční dary z rozpočtu MČ Brno-Bystrc (30. ledna) 
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únor 2012 

instalace her Twister do relaxačních koutků na obou stupních ZŠ (15. února) 

pracovní setkání Klubu rodičů (15. února) 

Krapák únor 2012 (21. února) 

březen2012 

pracovní setkání Klubu rodičů (7. března) 

Velký bystrcký bazar, Bystrcká želva a vyhlášení vítězů Bystromixu (10. března) 

instalace zásobníků na toaletní papír v ZŠ Heyrovského (23. března) 

Krapák duben 2012 s kvízem (26. března) 

duben 2012 

pracovní setkání klubu rodičů (11. dubna 2012) 

vyhlášení konání výtvarné soutěže pro žáky ZŠ Heyrovského 32 „Krap na cestách“ 

květen 2012 

schůzka Klubu rodičů s pedagogy o altánu (3. května) 

pracovní setkání Klubu rodičů (26. května) 

červen 2012 

Den pro rodiny II. (9. června) 

vyhlášení vítězů výtvarné soutěže „Krap na cestách“ (22. června) 

pracovní setkání Klubu rodičů (26. června) 

zveřejnění architektonické studie altánu (28. června) 

rozloučení s žáky 9. tříd a předání dárku od Klubu rodičů (29. června) 

červenec a srpen 2012 

projektová dokumentace altánu, jednání s dotčenými orgány, správci sítí a sousedy k po-

volení stavby altánu 

Krapák září 2012 s kvízem pro děti (1. září 2012) 
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Plán činností sdružení na školní rok 2012/2013 

září 2012    

• vítání prvňáčků s dárky od Klubu rodičů (1. září) 

• pracovní setkání Klubu rodičů (12. září) 

• vyhlášení vítěze zářijového kvízu (18. září) 

• uzavření smlouvy se ZŠ Heyrovského 32 o výpůjčce školního pozemku na stavbu Přírodní 

učebny – altánu (20. září) 

• získání povolení stavebního úřadu pro stavbu altánu (24. září) 

• průběžná jednání se Střední školou polytechnickou, Jílová 36g, Brno o smlouvě o dílo „Přírodní 

učebna – altán – I. etapa“ 

říjen 2012   

• zahájení stavby „Přírodní učebny – altánu – I. etapy“ (8. října) 

• schůze Valné hromady sdružení a pracovní setkání (17. října) 

• vypracování projektů k žádostem o dotaci z rozpočtu Statutárního města Brna na „Přírodní 

učebnu – altán – II. etapu“ a „Den pro rodiny III.“ (do 31. října) 

• Krapák listopad 2012 (do 29. října) 

listopad 2012  

• Upíří stezka (3. listopadu)   

• pracovní setkání Klubu rodičů (termín bude upřesněn) 

• informační stánek Klubu rodičů v rámci třídních schůzek (20. listopadu)  

• předpokládané ukončení stavby „Přírodní učebny – altánu – I. etapy“ (30. listopadu) 

prosinec 2012  

• Krapák prosinec 2012 (do 14. prosince) 

• Mikulášský turnaj v deskových hrách – ve spolupráci se ZŠ Heyrovského (termín bude upřes-

něn) 

• pracovní setkání Klubu rodičů (termín bude upřesněn) 

leden 2013  

• vypracování projektu k žádosti o finanční dar z rozpočtu městské části Brno-Bystrc na „Přírod-

ní učebnu – altán – II. etapu“ (do 31. ledna) 

• informační stánek Klubu rodičů v rámci Dne otevřených dveří ZŠ Heyrovského 32 a v průběhu 

zápisu do 1. tříd (11. ledna a 17. – 18. ledna) 
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• Polární noc (termín bude upřesněn) 

únor 2013    

• Krapák únor 2013 (termín bude upřesněn) 

• pracovní setkání výboru Klubu (termín bude upřesněn) 

• zahájení výtvarné soutěže pro žáky ZŠ Heyrovského 32 (termín bude upřesněn) 

• zahájení komiksové soutěže Bystromix (termín bude upřesněn) 

březen 2013   

• pracovní setkání výboru Klubu (termín bude upřesněn) 

• předpokládané zahájení stavby „Přírodní učebna – altán – II. etapa“ 

duben 2013   

• informační stánek Klubu rodičů v rámci třídních schůzek (26. března) 

• pracovní setkání Klubu rodičů (termín bude upřesněn) 

květen 2013   

• vyhlášení výsledků výtvarné soutěže pro žáky ZŠ Heyrovského (termín bude upřesněn) 

• Krapák květen 2013 (termín bude upřesněn) 

• pracovní setkání Klubu rodičů (termín bude upřesněn) 

červen 2013   

• vyhlášení výsledků komiksové soutěže Bystromix (termín bude upřesněn) 

• Den pro rodiny III. (termín bude upřesněn) 

• pracovní setkání Klubu rodičů (termín bude upřesněn) 

• předpokládané ukončení stavby „Přírodní učebna – altán – II. etapa“ 

• rozloučení s 9. třídami – dárek od Klubu rodičů 

srpen 2013 

• pracovní setkání Klubu rodičů (termín bude upřesněn) 

Uvedené termíny jsou pouze předpokládané a mohou se měnit. 
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Počet členů sdružení a orgány sdružení ve školním roce 2011/2012 

Ve školním roce 2011/2012 mělo občanské sdružení 160 členů. 

 

Výbor Klubu   

Michaela Lužová, předsedkyně 

Hana Jindrová, místopředsedkyně 

Hana Klepárníková, pokladník 

 

Další členové výboru:

Blanka Adamcová 

Jana Benešová 

Jana Francová 

Alena Jankotová 

Gabriela Nováková  

Romana Kinderlová  

Hana Klimešová 

Viktor Lošťák 

Vojtěch Máša 

Kateřina Malinková 

Jiří Míšek 

Petra Pavelková 

Aleš Stehno 

Dagmar Široká 

Andrea Štěrbová 

Marie Štouračová 

Marie Veselá 

Veronika Veselá 

Lea Župková 

 

Kontrolor sdružení 

Vojtěch Máša 
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Poděkování 

Za finanční podporu 

Statutární město Brno  

Městská část Brno-Bystrc 

SMART Comp a.s.  

RE/MAX Ano  

 

Za materiální podporu 

Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, regionální pracoviště Brno 

 

Za mediální podporu a pomoc při propagaci  

Bystrčník - internetový magazín o Bystrci a souvislostech (www.bystrcnik.cz) 

Bystrcké noviny 

 

Děkujeme všem dobrovolným spolupracovníkům a příznivcům! 

 

 


