KRAPoviny

2018/2019
1. pololetí

Oběžník Klubu rodičů a přátel ZŠ Heyrovského 32, z. s.

Ve čtvrtek 13. prosince se konal
I. ročník Adventní kavárny
pro
rodiče. Akci jsme
uspořádali ve spolupráci se školní
družinou.
Pozvání
přijali
především rodiče žáků 1. stupně.
V příjemném prostředí třídy 1. B
hodili návštěvníci za hlavu
předvánoční shon a popovídali si
nad šálkem kávy s ostatními
rodiči nebo ředitelkou školy
Ludmilou Eliášovou. Nezůstalo
však jen u kávy a povídání.
Kroužek Šikulka pod vedením
paní
vychovatelky
Zdeňky
Janouškové připravil tvořivé
adventní dílničky, o kulturní
program se postarala paní
vychovatelka Martina Malcová a
děti z Dramaťáčku. Děti ze
školního kroužku Heyrna ochotně
vysvětlovaly pravidla deskových
her, které si zahráli děti i dospělí.
Přáli bychom si, aby se Adventní
kavárna pro rodiče stala tradiční
předvánoční akcí školy. Jedním z
mnoha malých ostrůvků adventní
pohody v dnešní uspěchané době.

Adventní kavárna 13. 12. 2018

Pracovní setkání Klubu rodičů
probíhají v neformální atmosféře
v salónku cukrárny Smile u kostela.
Scházíme se 1 x za 1-2 měsíce dle
potřeby. Máte-li zájem se osobně
seznámit s činností klubu, jste na
setkání srdečně zváni. Termíny
zveřejňujeme na webu: krap32.cz.
Nejbližší termín:
16. 1. 2019 od 17 hod
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Upíří stezka vol. 8

Piknik

Již od roku 2011 organizujeme
každoročně
hrůzostrašnou
stezku
v temném lese. Akce si za tu dobu
získala popularitu i za hranicemi
Bystrce. Tento úspěch nás samozřejmě
těší, i když se kvůli tomu musíme
vypořádávat s organizačními otázkami především, jak vyřešit dlouhé čekací
doby na startu. Prozatím nás zachraňuje
trpělivost a pochopení účasníků. Při
zaplněné stezce to není to pravé
strašení. Letošní ročník ovšem navíc
ovlivnilo deštivější počasí během dne.
I když po západu slunce již nepršlo,
zaznamenali jsme poprvé snížení počtu
účastníků – doposud byla tendence
stoupající. Stezku navštívilo 357
platících dětí. Dospělí navíc přispěli na
dobrovolném vstupné kolem 4000,-.
Celkové výnosy z akce, před odečtením
nákladů, byly téměř 35000,-.
Za příspěvky
samozřejmě děkujeme. Budou
využity ve prospěch dětí
ZŠ Heyrovského.
A příští rok
se opět těšíme
na strach a hrůzu
v Bystrci!

na školní
zahradě tak jsme
se rozhodli
zahájit
školní
Piknik 25. 9. 2018
rok 2018/2019.
Bohužel
počasí
ani
návštěvnost nebyly takové,
jak bychom si představovali.
Zajímá nás Váš názor –
máme piknik opakovat? Mají
rodiče a děti zájem setkat se
na začátku školního roku?
Záleží i na Vás! Příští možný
termín pikniku je 5. 9. 2019.
Váš názor můžete psát na:
krap32.zsheyrovskeho@gmail.com.

Příští KRAPoviny
vyjdou 25. května
na třídních schůzkách. Vaše připomínky nebo
příspěvky můžete zasílat na:
krap32.zsheyrovskeho@gmail.com.

Upíří stezka 3. 11. 2018
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Ohlédnutí za akcemi
školního roku 2017/2018
Zahradní slavnost vnímáme
jako největší akci celého
školního roku. Organizaci mají
na starosti paní učitelky se žáky
2. stupně. Také Klub rodičů
každým rokem přiloží ruku
k dílu. Na slavnosti v roce 2018
jsme
chystali
ovocné
občerstvení, organizovali soutěž
o nejlepší sušenku, sponzorovali
nafukovací atrakce a zajišťovali
na nich bezpečnost. Budeme
rádi, když na příští ročník
seženeme dobrovolníky z řad
rodičů, kteří nám s organizací
pomohou. Oslovíme Vás během
květnových třídních schůzek
nebo se můžete hlásit i sami na
mail klubu.
Zahradní slavnost 5. 6. 2018

Turnaj o Bystrckou kuličku 20. 5. 2018

Z turnaje O Bystrckou kuličku
se pomalu ale jistě stává tradiční
jarní akce, kterou ožije park na
Vondrákově ulici. Ohlasy účastníků jsou pozitivní a dokonce jsme
povzbuzováni k tomu, uspořádat
i podzimní variantu turnaje. Touto
dobou jsme však až příliš
zaměstnáni přípravou Upíří stezky,
a tak se na další turnaj O bystrckou kuličku můžete těšit zase na
jaře 2019.

Opékání špekáčků na školní zahradě byla

Opékání špekáčků 30. 4. 2018

nová příležitost setkat se společně s dětmi
a rodiči. Také v roce 2019 je možnost tuto akci
zopakovat. Jak by se Vám líbily Čarodějnice
na Heyráku k KRAPem?
3 | 2018/2019
Klub rodičů a přátel ZŠ Heyrovského 32; krap32.zsheyrovskeho@gmail.com; krap32.cz

Tvořte s námi Klub rodičů
Klub rodičů funguje na ZŠ Heyrovského od roku 2011. Jeho činnost je
zcela závislá na dobrovolné pomoci
rodičů a přátel školy. Budeme rádi, když
se k nám přidáte, protože věříme, že
rodiče mají škole co nabídnout. Často
však vzniká obava, že rodiče na
zapojení se v klubu nebudou mít čas.
Klub ale může na druhou stranu čerpat
výhody z toho, když má možnost obrátit
se na zástupce rodičů ze všech tříd
školy. Zavedli jsme proto od září 2018
systém „třídních zástupců“. S nimi
komunikujeme především mailem,
zasíláme zápisy z pracovních setkání, se
kterými se zástupci seznámí. Můžeme
se na ně obrátit s dotazem na názor na
určitou akci nebo situaci ve škole.
Zástupce si pak sám určí, zda mu
dostačuje fungovat v tomto režimu nebo
se zapojí i aktivně na schůzkách klubu.
V plánu je pouze jedno společné setkání
ročně. Pokud byste měli zájem se
takovým zástupcem stát, pište na:
krap32.zsheyrovskeho@gmail.com.
Těšíme se na Vás!

HLEDÁME ÚČETNÍ
spolupráce 1-3x ročně
do 100 dokladů za rok
právní forma – zapsaný spolek

Další realizace 2017/2018
Herní prvek na hřišti

Stojany na koloběžky

Celkový přehled příjmů
a výdajů za rok 2017
najdete na webu KRAPu.

Pohodový rok 2019
přeje KRAP
V současnosti nám chybí třídní zástupci z těchto tříd:
2.B, 3.A, 3.B, 5.A, 5.B, 5.C, 6.A, 6.B, 7.B, 8.A
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