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

Zahradní slavnost 2019
Největší akce celého školního roku je před
námi. Její přípravy finišují a my si dovolujeme
Vás oslovit s žádostí o pomoc. Hledáme
dobrovolníky,
kteří
nám
pomohou
s chystáním
ovocného
občerstvení
a obsluhou v kavárně, kterou má Klub rodičů
na starosti. Pomocníci umožní ostatním
rodičům, zapojených do příprav, zúčastnit se
slavnosti nejen z pozice oranizátora, ale také
návštěvníka. Ovoce krájíme od 15:15,
v kavárně se vystřídáme během slavnosti
po 20-30
minutách.
Více
informací
na krap32.cz.
Pro sportovně založené rodiče – na
volejbalový zápas, ve kterém změří své síly
družstva učitelů, žáků a rodičů, hledáme
rodiče, kteří mají chuť nastoupit do tohoto
přátelského utkání. Zájemci z řad rodičů se

mohou hlásit přímo pořádajícímu panu učiteli
Bajužíkovi na mail: bajuzik@zshey32.cz.
Letos poprvé se obracíme na všechny účastníky
s žádostí, aby si přinesli vlastní kelímky na
pití. Je to novinka, která nám pomůže připravit
se na dobu, kdy prodej jednorázových plastů
nebude dovolen. Použitím vlastních plastových
kelímků - například těch z vánočních trhů nebo
některého letního festivalu - výrazně snížíme
množství odpadu, který po slavnosti zbyde.
Letos budeme mít ještě jednorázové kelímky v
záloze, v budoucnu bychom je ale chtěli úplně
odbourat.
Závěrem výzva pro všechny maminky, tatínky
i děti, kteří rádi připraví nějakou dobrotu pro
společné pohoštění – téma letošního
občerstvení, které můžete přinést do prostoru
rodičovské kavárny je: Zeleninová kouzla
naslano i nasladko!

Tajný výlet KRAPu
Školní rok bychom rádi zakončili stylovým
celodenním výletem. V sobotu 22. 6. bude
od 9 hodin připraven start tajného výletu
v Bystrci a okolí. Nemůžeme vám prozradit
nic víc než to, že na trase cca 9 km bude pro
Vás a vaše děti nachystáno několik skrytých
stanovišť s tajnými úkoly. Více zašifrovaných
informací najdete na webu krap32.cz doporučujeme pečlivě prostudovat! Trasa
zůstane přístupná i v neděli 23. 6. Pokud se
všichni návštěvníci budou chovat nenápadně
a ohleduplně, jistě bude možnost si ji
projít i v tento den.
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Ze života KRAPu
Dne 22. 5. 2019 proběhla Členská schůze roku
2019. Jedná se o výroční schůzi klubu, na které je
představeno hospodaření za předešlý rok a také
plány na příští období. Letos jsme navíc zvolili
nový výbor klubu. Zápis z celé schůze najdete na
webu krap32.cz. Hlavním zdrojem financí klubu
jsou členské příspěvky od rodičů, které lze zasílat
během celého školního roku. Další významný
příjem činí zisk z Upíří stezky.
Za utržené peníze jsme financovali například výhry
pro vítěze Duhového týdne, připravili celoškolní
akce Adventní kavárna nebo Osení před
Velikonocemi. Plánujeme sponzorovat skákací
hrady na Zahradní slavnosti, věnujeme ceny do
soutěže Hey foto a podporujeme mnohé další
aktivity.
Děkujeme za Vaši důvěru a budeme rádi, když se
i příští rok rozhodnete naši činnost podpořit – ať už
finančně nebo ve formě aktivní pomoci na některé
naší akci.
Také v příštím roce budeme pokračovat v zapojení
třídních zástupců do naší činnosti. Máte-li zájem se
stát zástupcem třídy, se kterou ještě nemáme přímý
konktakt, uvítáme Vaši zprávu!
V současnosti hledáme třídní zástupce z těchto tříd:
3.A, 3.B, 5.A, 5.B, 5.C, 6.A, 6.B, 7.B, 8.A

Výhra v soutěži Duhový týden (celkem se rozdalo 7 dortů).
Akci organizoval Žákovský parlament. Výhru sponzoroval KRAP.
Zdroj foto archiv školy

Pracovní setkání
Schůzky KRAPu probíhají v neformální
atmosféře některé bystrcké kavárny.
Scházíme se dle potřeby 1 x za 1-2
měsíce. Máte-li zájem se osobně
seznámit s činností klubu, jste na
setkání srdečně zváni. Termíny a místo
konání
zveřejňujeme
na
webu:
krap32.cz.

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

Plán pro rok 2019/2020
* Piknik na školní zahradě 5. 9. 2019
* Nákup anglické literatury
do školní knihovny
* Upíří stezka 11/2019
* Adventní kavárna 11/2019
* Nové herní prvky na hřišti
* Nové sedačky do školy
Veškeré plánované akce a investice
najdete ve výroční zprávě z Členské
schůze 2019 na webu.

Příští KRAPoviny
I. pololetí 2019/2020
Máte-li připomínky
nebo náměty pro další vydání, můžete psát
do konce října 2019 na klubový mail:
krap32.zsheyrovskeho@gmail.com
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Akce jaro 2019:
Rodičovská kavárna
V tomto školním roce proběhly dva Dny
otevřených dveří. My s KRAPem jsme se
aktivně zúčastnili toho, který byl pojat
jinak než minulé roky. Škola a školní
družina se otevřela zájemcům z řad rodičů
a
dětí
nejen
k nahlédnutí.
Malí
předškoláčci si mohli osahat, jak bude
vypadat část výuky ve škole a pobyt
v družině při zábavných hrách, úkolech
a tvoření. Rodiče byli zváni na přednášku
o předškolní zralosti. My s KRAPem jsme
rodičům i dětem přichystali občerstvení
v naší rodičovské kavárně. Jsme rádi, že
jsme se mohli setkat s rodiči, kteří plánují
své dítko do školy přihlásit. Existuje zde
možnost, že se v budoucnu na některé další
akci KRAPu potkáme!

Den otevřených dveří jinak 02/2019, zdroj foto archiv školy

Velikonoční osení
Zelené osení probouzející se pomalu k životu
v čase před Velikonocemi rozsvítí každou
domácnost. Jsme rádi, že děti i rodiče využili naší
dílničky, vyrobených zápichů a razítek na ozdobu
papírových sáčků a velikonoční osení si připravili.

Velikonoční osení 04/2019

Turnaj o bystrckou kuličku
Již čtvrtým rokem vás zveme k hernímu
nedělenímu odpoledni v parku na Vondrákově
ulici. V době uzávěrky tohoto vydání je příprava
turnaje teprve před námi. V době, kdy noviny
čtete, již zná své vítěze. Pordobnější informace
a fotky z akce najdete na krap32.cz.
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Zahajovací piknik
Školní rok ještě neskončil a my už myslíme na
začátek dalšího. Neznamená to ovšem, že bychom
se netěšili na prázdniny, právě naopak. Chceme
kousek prázdnin přenést i do prvního týdne v září.
Ať je ten přechod do školy trochu hladší! Zveme
všechny rodiče, děti i pedagogy na piknikové
posezení u altánu. S sebou si vezměte deku,
drobné občerstvení a vaše přátele ze školy. Děti
mohou využít hřiště na míčové hry. Máte-li zájem
se aktivně zapojit a dětem nachystat nějakou hru
nebo aktivitu, určitě se můžeme domluvit
(kontaktujte nás na mailu KRAPu). Jinak
plánujeme spíše volné setkání, na kterém bude
dost prostoru sdílet zážitky z prázdnin. Přesný čas
začátku zveřejníme v týdnu před akcí na
krap32.cz. Těšíme se na všechny účastníky!

Těšíme se
na další
školní rok
s Vámi
Váš KRAP
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