Zápis ze schůze Klubu rodičů konané dne 12. března 2014
v cukrárně Smile v Bystrci od 17 hod.

Přítomni: 10 členů výboru Klubu rodičů dle prezenční listiny
Předsedající: Michaela Lužová


Pan Máša referoval o průběhu školské rady:
o návrh na akci Rozloučení s deváťáky společně s učitelským sborem ‐ve všední den odpoledne,
červen – spojení s kolaudací altánu
 Klub rodičů zajistí občerstvení: každý donese nějaké buchty, (nápoje, chlebíčky apod. –
finance zajistí p. Máša),
o je plánovaná rekonstrukce šaten a učebny chemie,
o plánuje se spolupráce se školou v zahraničí,
o škola navázala spolupráci a Masarykovou univerzitou a má ambice spolupracovat při přípravě
nových učitelů – stáže,
o školní jídelna ‐ je nová vedoucí školní jídelny – jsou připraveny podněty od rodičů a učitelů a vše
bude projednáno s odpovědnými pracovníky,
o další školská rada bude v červnu.



Altán
o
Hana Jindrová zkontrolovala konečné provedení práce pana Křivánka – nalezeny zásadní
nedostatky (špatně provedený finální povrch zídky, odstává perlinka, nedodělané rohy a kraje,
ušpiněné trámy…), byly promítnuty fotky a dohodnuto, že práce bude zreklamována, Hanka J.
zašle fotky M. Lužové jako podklad pro reklamaci;
o
celkové náklady na podlahu a zídku altánu 63.310Kč – výdaj schválen většinou přítomných;
o
řešena otázka svodu dešťové vody – dohodnout se školou, zda bude u svodu umístěna bečka na
sběr vody, nebo se dešťová voda svede v zemi bokem;
o
kolaudace ‐ je nutno zajistit změnu stanoviska hasičů, aby nemusel být v altánu hasicí přístroj,
poté kolaudace ‐ zajistí Hanka Jindrová.



Den pro rodiny
o akce bude spojena s akcí Bystrcký vandr. Termín konání 10.5. nebo 17.5., start nebo konec na
Heyráku u altánu ‐ akce bude organizována ve spolupráci s PS Svratka. Jana Benešová zajistí
kontakt s organizátory z PS Svratka.



Stanovy Klubu rodičů
o M. Lužová předložila návrh na úpravu stanov dle nové právní úpravy;
o návrh V. Lošťáka ‐ nechat zatím stanovy tak jak jsou a počkat jak vyvine situace, předpokládá se,
že budou sníženy nebo zrušeny poplatky za zápis změn, nyní se platí 1000 Kč, na provedení změn
jsou 2 roky;
o
M. Lužová zašle návrh změny stanov vypracovaný AK Šikola ostatním členům k prostudování.



Výtvarná soutěž
o
odevzdání prací do 16. dubna, vyhodnocení do konce dubna, domluvit s ředitelkou, kdy bude
nejlepší termín pro předání cen (aby nebyly výlety atd.) a zajistit ozvučení akce;
o
zajistit rolády a poukázky á 100Kč.



Webové stránky krap32.cz
o
návrh P. Hluštíka – kolega by mohl udělat nové stránky za cca 2000 Kč dle šablon volně
přístupných na webu;
o
V. Lošťák ‐ úprava webu nemá smysl, bude to totéž, co máme teď, jenom v jiném designu;
o
Viktor upraví stávající stránky podle požadavků – P. Hluštík zašle Viktorovi návrh na úpravu
stávajících webových stránek.



Akce Odpoledne na Veveří
o
všechny termíny v dubnu až červnu jsou již obsazené, je jenom jeden a to jenom před hradem bez
možnosti vstupu do hradu. Dohodnuto, že akci zkusíme zajistit na podzim.

Příští schůzka se bude konat ve středu 16.4.2014 od 17 hod., opět v cukrárně Smile v Bystrci u kostela.
Zapsala: M. Lužová

