Zápis ze schůze Klubu rodičů a přátel ZŠ Heyrovského 32, z. s.
Dne 16. 1. 2019, přítomni dle prezenční listiny
Zita Žaludová
 předala darovací smlouvu 1500,- (příspěvek na trička ŽP) Hance M. k založení do šanonu
se smlouvami. Naskenovat a poslat Hance J. HANKA M.
 KRAPoviny – nefunguje odkaz na webu HANKA M.
 KRAPoviny poslat na web školy a zaslat rodičům přes elektronickou ŽK. HANKA M.
Hanka Macháčková
 Adventní kavárna – osvědčilo se spojení s družinou, rodiče mají zájem přijít, pokud jejich
dítě vystupuje nebo se jiným způsobem zapojuje v programu. Příští rok bychom zopakovali,
ale v termínu před začátkem adventu (konec listopadu). Žádoucí opět spojit s družinou
(Dramaťáček, Kuchtík, Heyrna atd….). Případně i prodejní jarmark.
 další KRAPoviny vyjdou na třídních schůzkách 25. května 2019
 21. 2. 2019 – Rodičovská kavárna v rámci Dne otevřených dveří jinak 14 – 17 hod.
 během února proběhne setkání s paní ředitelkou, kdy si stanovíme další úkoly Klubu rodičů
na příští rok/y. HANKA M. + ZITA
ZAHRADNÍ SLAVNOST
 proběhla schůzka s paní učitelkami Šmídovou, Bendíkovou a Matouškovou, abychom si
vzájemně ujasnily představu o pojetí zahradní slavnosti
 shodly jsme se na tom, že formát bude pravděpodobně jako minulý rok, paní učitelka
Šmídová pošle informace, jaký byl program loni
 nově s diskotékou spojit i karaoke u altánu (nebo přesunout k atriu?), Luděk zařídí
aparaturu, jinak může zorganizovat Žákovský parlament
 vystoupení dětí (skupina nebo jednotlivec) – nutný předvýběr, má smysl organizovat?
 Klub rodičů zajistí:
◦ skákací hrad(y) (zjistit cenu za obsluhu nebo rozdělit hlídací služby mezi rodiče)
◦ téma občerstvení, které můžou přinést rodiče (bez soutěže)
◦ soutěžní téma všeobecně (barva oblečení nebo doplněk)
◦ ceny do volejbalového turnaje, nábor rodičů do týmu
◦ stezka s úkoly a kartičkami (může být za každé dítě, které stezku projde, věnován určitý
příspěvek na dobročinnost).
◦ plakát HANKA K.
Soňa Štětinová
 nad stojany na koloběžky by se hodila stříška; je reálné ji tam zbudovat nebo jinak zařídit,
aby na koloběžky nepršelo? HANKA M.
 víkendový výlet parníkem a/nebo vlakem; nápad všeobecně podpořen, vymyslet termín
a místo. SOŇA
Blanka Adamcová
 informace z ÚMČ k opravě zídky před školou – je nutné řešit na odboru životního prostředí
s panem Bártou. BLANKA A.
 pošle účetní doklady pro zpracování účetnictví Hance J.
DALŠÍ PRACOVNÍ SETKÁNÍ
Proběhne během března, termín bude upřesněn. Pozváni budou všichni třídní zástupci.

