Zápis z 24. schůzky výboru Klubu uskutečněné 19. června 2013
v cukrárně Smile v Bystrci od 17 hod.

Zúčastnění členové výboru: Blanka Adamcová, Alena Jankotová, Hana Jindrová, Hana Klimešová, Viktor Lošťák,
Marie Štouračová
Omluveni: Michaela Lužová, Zita Žaludová
Hosté: Mgr. Ludmila Eliášová, p. Cibulková
Předsedající: Hana Jindrová


Rozloučení s deváťáky 21.6.2103, 8.00 hod., atrium školy
‐
‐
‐



dvě třídy deváťáků – občerstvení, kelímky, ubrousky atd. – zajistí HJ
Kofola – zajistí Viktor
za Klub rodičů se zúčastní od 8 – 9 hod. v atriu školy, před tím připravit občerstvení jako překvapení ve
třídách – HJ, Viktor, Hana Klimešová

Dárky pro prvňáčky
‐
‐

‐
‐
‐
‐

ve školním roce 2013/2014 budou tři první třídy
předání dárku (šeku pro třídu) před prvňáčky, pak účast na třídních schůzkách 1. tříd cca od 10 hod.
(informace o Klubu rodičů, nábor nových členů a členů výboru, 1. třídy nebudou mít třídní schůzky
10. září)
dárek Klubu rodičů – každá třída dostane 1000 Kč, peníze půjdou na účet školy na základě smlouvy
obdobné z letošního školního roku, ve třídách v první školní den se předá jen poukaz
Klub rodičů připraví pro každého prvňáčka Krapáka, tj. cca 80 výtisků!!! – zajistit tisk
poukaz – graficky zpracuje HKli, zajištění tisku bude dohodnuto v srpnu
za Klub rodičů se zúčastní – předběžně HKli, další bude dohodnuto v srpnu

 Altán
‐
‐
‐
‐

realizace střechy v druhé polovině července až v srpnu – bednění, hydroizolace a klempířské prvky,
ozelenění
hydroizolaci provede sponzorsky zdarma SIKA CZ
Klub rodičů musí zajistit dopravu a pokládku OSB desek – oslovit JAPO‐autodoprava
předběžný harmonogram:
o 3. týden v červenci – pokládka bednění z OSB desek (1 den)
o 4. týden v červenci – provedení hydroizolace (1‐2 dny)
o 1. týden v srpnu – ozelenění střechy (GreenVille Service, 1 den)

o

poslat článek do Metropolitanu (termín uzávěrky zářijového vydání zatím nezveřejněn) a BN
(uzávěrka 14.8.), Žebětín žije (uzávěrka 19.8.), Kníničský zpravodaj vychází až v říjnu – zajistí
HJ, Viktor

 Školní arboretum
‐
‐
‐

plán školního arboreta existuje, paní ředitelka jej slíbila poslat
túje vysázené kolem altánu jsou darované Zahradnictvím Čtyřlístek
na ploše s altánem při betonové stěně na hranici s rodinnými domy má být vysázeno 16 ks velkých
stromů (habr apod.) ‐ projednat s p. uč. Mitašem umístění stromů s ohledem na altán a jeho ozeleně‐
nou střechu!!!

 Zahradní slavnost
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐



Rekonstrukce záchodů
‐
‐



focení pro Krapáka – dohodnuto s paní ředitelkou
poslat článek BN (uzávěrka 14.8.)

Krapák září 2013
‐



Původně navrhovaný termín sobota 14. září od 14 hod. změněn na pátek 13. září od 16 hod.
třídní schůzky pro 2. – 9. třídu budou 10. září, vhodná doba pro pozvání rodičů
slavnost k dokončení střechy altánu se bude konat na zahradě školy u altánu za každého počasí (altán
bude mít střechu, Klub má 3 ks party stanů, je možno zajistit i celty)
soutěže, opékání špekáčků, vyhodnocení soutěže Kousek z prázdnin, kulinářská soutěž
škola otevře WC v buňkách u hřišť
vymyslet soutěže, domyslet organizaci v průběhu prázdnin
plakát – návrh Viktor, zajištění tisku bude dohodnuto v srpnu
pozvat sponzory a dodavatele, starosta RNDr. Vladimír Vetchý, CSc. přislíbil účast na 14. září, upozor‐
nit ho na změnu termínu!
poslat článek BN (uzávěrka 14.8.) a Žebětín žije (uzávěrka 19.8.), Kníničský zpravodaj vychází až v říjnu
– zajistí HJ, Viktor

HJ a Viktor pošlou podklady HKli do 25. srpna

Další pracovní schůzka
‐
‐

úterý 3. září, 17 hod., cukrárna Smile
akutní záležitosti v průběhu prázdnin se budou řešit po mailu, pozor na nekompletní mailové adresy
výboru!

Zapsala: Hana Jindrová

