Zpráva o činnosti sdružení ve školním roce 2012/2013
a plán na školní rok 2013/2014
Činnost ve školním roce 2012/2013
září 2012
 vyšel klubový bulletin Krapák září 2012 (1. září)
 vítání prvňáčků s dárky od Klubu rodičů (3. 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 učeb‐
ny – altánu (20. září)
 získání povolení stavebního úřadu pro stavbu altánu (24. září)
říjen 2012
 smlouva o dílo se Střední školou polytechnickou, Jílová 36g, Brno na stavbu „Přírodní učebna –
altán – I. etapa“
 zahájení stavby „Přírodní učebny – altánu – I. etapy“ (8. října)
 dokončení dílčí etapy stavby altánu ‐ základy (19. října)
 schůze Valné hromady sdružení a pracovní setkání (17. října)
 vyšel klubový bulletin Krapák listopad 2012 (30. října)
 podání žádostí o dotaci z rozpočtu Statutárního města Brna na projekt „Přírodní učebnu – altán –
II. etapu“ a projekt „Den pro rodiny III.“ (31. října)
listopad 2012
 Upíří stezka (3. listopadu)
 vyhlášení vítěze listopadového kvízu (23. listopadu)
 dokončení stavby „Přírodní učebny – altánu – I. etapy“ – dřevěná nosná konstrukce – pergola
(30. listopadu)
prosinec 2012
 pracovní setkání Klubu rodičů (4. prosince)
 vyšel klubový bulletin Krapák prosinec 2012 (5. prosince)
 Mikulášský turnaj v deskových hrách – ve spolupráci se ZŠ Heyrovského (11. prosince)
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 vyhlášení vítěze prosincového kvízu (19. prosince)
leden 2013
 pracovní setkání výboru Klubu (23. ledna)
 podání žádostí o finanční dar z rozpočtu městské části Brno‐Bystrc na projekt „Přírodní učebna –
altán – II. etapa“ a na projekt „Triáda akcí pro rodiny s dětmi a žáky 2013“ (30. ledna)
únor 2013
 Polární noc ‐2013 °B – 2. ročník (23. února)
březen 2013
 zahájení 3. ročníku výtvarné soutěže, tentokrát na téma „Hrajeme si bez úrazu“ (1. března)
 vyšel klubový bulletin Krapák březen 2013 (9. března)
 pracovní setkání výboru Klubu (13. března)
 vyhlášení vítěze březnového kvízu (26. března)
duben 2013
 pracovní setkání Klubu rodičů (9. dubna)
květen 2013
 pracovní setkání Klubu rodičů (7. května)
 Den pro rodiny III. (30. května)
červen 2013
 Slavnostní předávání cen vítězům výtvarné soutěže „Hrajeme si bez úrazu“ (17. června)
 školní turnaj v deskových hrách – ceny pro vítěze (11. června)
 vyšel klubový bulletin Krapák červen 2013 (17. června)
 zahájení soutěže „Kousek z prázdnin“ (17. června)
 pracovní setkání Klubu rodičů (19. června)
 rozloučení s deváťáky (21. června)
srpen 2013
 stavba „Přírodní učeny – altánu – II. etapa“
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Plán činností sdružení na školní rok 2013/2014
září 2012
 vítání prvňáčků s dárky od Klubu rodičů (2. září)
 zářijové číslo klubového bulletinu Krapák (5. září)
 výběr členských příspěvků (od 10. září)
 pracovní setkání Klubu rodičů (12. září)
 vyhlášení vítěze zářijového kvízu (18. září)
říjen 2012
 schůze Valné hromady sdružení a pracovní setkání (17. října)
 vypracování projektů k žádostem o dotaci z rozpočtu Statutárního města Brna naprojekt „Pří‐
rodní učebnu – altán – III. etapa“ a „Den pro rodiny IV.“ (do 31. října)
 Krapák listopad 2013
listopad 2012
 Upíří stezka (2. listopadu)
 pracovní setkání Klubu rodičů
 realizace oplocení záhonků školní zahrady – investiční podíl Klubu rodičů na projektu školy „Ma‐
lé školní arboretum“
prosinec 2012
 Mikulášský turnaj v deskových hrách – ve spolupráci se ZŠ Heyrovského
 pracovní setkání Klubu rodičů
leden 2013
 vypracování projektu k žádosti o finanční dar z rozpočtu městské části Brno‐Bystrc na „Přírodní
učebnu – altán – III. etapu“ (do 31. ledna)
 informační kampaň pro rodiče budoucích prvňáčků v průběhu zápisu do 1. tříd (16. – 17. ledna)
únor 2013
 Krapák únor 2013
 pracovní setkání výboru Klubu
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 zahájení výtvarné soutěže pro žáky ZŠ Heyrovského 32
 Polární noc
březen 2013
 pracovní setkání výboru Klubu
duben 2013
 pracovní setkání Klubu rodičů
květen 2013
 vyhlášení výsledků výtvarné soutěže pro žáky ZŠ Heyrovského
 Krapák květen 2013
 pracovní setkání Klubu rodičů
 předpokládané zahájení stavby „Přírodní učebna – altán – III. etapa“
červen 2013
 Den pro rodiny IV.
 pracovní setkání Klubu rodičů
 předpokládané ukončení stavby „Přírodní učebna – altán – III. etapa“
 Rozloučení s deváťáky
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Počet členů sdružení a orgány sdružení ve školním roce 2012/2013
Ve školním roce 2012/2013 mělo občanské sdružení 146 členů.
Výbor Klubu
Michaela Lužová, předsedkyně
Viktor lošťák, místopředseda
Hana Klepárníková, pokladník
Členové výboru:
Blanka Adamcová

Hana Klimešová

Veronika Veselá

Jana Benešová

Vojtěch Máša

Zita Žaludová

Alena Jankotová

Aleš Stehno

Hana Jindrová

Marie Štouračová

Kontrolor sdružení
Vojtěch Máša
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Poděkování

Za podporu Klubu rodičů děkujeme Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, regio

nální pracoviště Brno a společnosti SMART Comp a.s.
Za mediální podporu a pomoc při propagaci činnosti Klubu rodičů děkujeme Bystrčníku, internetovému
magazínu o Bystrci a souvislostech (www.bystrcnik.cz) a Bystrckým novinám.
Projekt „Přírodní učebna – altán“ finančně, materiálně nebo formou slev podpořili: Ing. arch. Romana
Augustínová, DEKTRADE a. s., Ing. Paris Chalivopulos, JAPO autodoprava s.r.o., Štěpán Kučera, La Corri‐
da Restaurant s.r.o., Stanislav Luža, Ing. Pavel Mátl – AGEARCH, městská část Brno‐Bystrc, Ing. Marek
Michna IDEA RS, Milan Penčák, Ing. Radek Vala, SIKA CZ, spol. s r. o., statutární město Brno, ZEPIKO
spol. s r. o., ZŠ Heyrovského 32.

Děkujeme všem dobrovolným spolupracovníkům a příznivcům!
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