***AKTUALITY***

ŠKOLNÍ ROK 2017/2016


Dotahovali jsme stanovy Klubu rodičů, které nám kvůli kosmetickým chybám byly neustále
vraceny k opravám. Nakonec se povedlo!



Kvůli nespokojenosti rodičů s fotkami dětí v poslední době, jsme se domluvili s paní
ředitelkou na změně fotografa.



Předáváme vedení školy návrh na zapojení do projektu, který by řešil komplexní dopravní
situaci kolem školy včetně stojanů na kola.



S paní ředitelkou jsme se domluvili na zrušení pravidelného přispívání na dopravu. Namísto
tohoto příspěvku se vždy domluvíme dle aktuální potřeby školy.



Rozloučili jsme se s paní Hettmerovou, Komárkovou a Geierovou, jejichž děti na ZŠ končí.
Děkujeme jim za bezvadnou spolupráci. A těšíme se na spolupráci nových třídních zástupců
za 6.A a 8.A.

ŠKOLNÍ ROK 2016/2015
únor 2016
 Přispěli jsme částkou 10 466,-Kč na dopravu na školní akce. Jedná se o 30% z vybraných
příspěvků.
 Na pořízení materiálu do dílny pro žáky jsme převedli částku 17 444,-Kč, což je 50% z
vybraných příspěvků.
leden 2016
 Na schůzce RR Mírák jsme odsouhlasili věnování výtěžku 23 235,-Kč z vánočního jarmarku
na knihy do školní knihovny.
 Stejně jako v předchozích letech, i letos přispějeme na dopravu na školní akce. Tentokrát
částkou 10 466,-Kč, což je 30% z vybraných příspěvků.
 V podkroví školy vznikla pro žáky nová dílna, kde si žáci vyzkouší práci se dřevem a kovem.
RR Mírák přispěje částkou 17 444,-Kč (50% z vybraných příspěvků) na materiál do dílny a
také na suroviny do sousedící kuchyňky. Přejeme, ať jde žákům práce hezky od ruky.
prosinec 2015
 Zdárně jsme dokončili nové stanovy a zaslali je ke schválení na Rejstříkový soud.
 Výtěžek z vánočního jarmarku je 23 235Kč!! Děkujeme všem!
 Klub rodičů bude mít jako každý rok záštitu nad Vánočním jarmarkem, který škola pořádá
2 dny po vánočních dílničkách - tj. 17. 12. 2015. Všichni se na něj moc těšíme. Vezměte
babičky, dědečky, tetičky, strejčky, kamarády ... A přijďte si oddechnout, pobavit,
nakoupit, občerstvit na tradičně úžasný VÁNOČNÍ JARMARK.
listopad 2015

 Na schůzce KR finišujeme s tvorbou nových stanov.
 Schválili jsme nový název spolku „Rada rodičů Mírák při ZŠ nám.Míru, z.s. .
 Vedení účetnictví Klubu rodičů se ujala paní Zuzana Zelinková.
září 2015
 Máme nové třídní zástupce: za 1.A paní Evu Nečasovou a za 2.A paní Zuzanu Zelinkovou.
Vítáme je mezi námi a těšíme se na vzájemnou spolupráci.
 Na třídních schůzkách jste obdrželi od třídních zástupců lístečky s podklady pro zaslání
příspěvků. Za všechny příspěvky děkujeme.
 Na schůzce Klubu rodičů ZŠ jsme opět pracovali na podobě nových stanov.
 Výše příspěvku pro školní rok 2015/2016 zůstává stejná jako v loňském roce.
 Stále postrádáme zástupce za nynější třídy 1.A a 2.A. Kdo má zájem dělat něco více pro
školu, určitě se nám ozvěte!
 Dokud je hezké počasí, využijte možnosti zahrát si s dětmi pétanque na školní zahradě. Po
domluvě s paní ředitelkou, bude mít paní školnice u sebe rezervační sešit a hráčům zajistí
vše potřebné pro tuto hru (koule). Zatím toho nikdo z rodičů nevyužil, což je velká škoda.

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015
červen 2015
 Převedli jsme příspěvek na hřiště na petanque ve výši 8.846Kč. Všem přejeme příjemně
strávené chvíle na novém hřišti.
květen 2015
 Na schůzce Klubu rodičů ZŠ jsme intenzivně pracovali na textech do nových stanov.
 Na zahradě se pomalu rýsuje plocha na hřiště na petanque. Ruku k dílu přiložili učitelé a
žáci vyšších ročníků a šlo jim to náramně dobře! Klub rodičů ZŠ zajistil nutnou likvidační
firmu a především jeho vznik celkově financuje. Konečná cena se nyní upřesňuje.
 Na konci května proběhla v budově školy informativní schůzka pro rodiče budoucích
prvňáčků. S naším klubem a aktivitami vás seznámila Daniela Komárková. Pokud vás naše
činnost zaujala a chcete se podílet na zlepšování školního prostředí, rádi uvítáme z vašich
řad nového zástupce. Kontaktovat nás můžete - klubrodicu@zsmirubrno.cz .
 Stoly na pingpong jsou již v tělocvičně a jejich první testování proběhlo na 1*! Stoly a sety
pálek a míčků jsme pořídili za částku 15 600,-Kč. Hráčům přejeme dobrou hru!
 Opět jsme finančně přispěli na dopravu žáků na školní akce.
duben 2015
 Na schůzce Klubu rodičů ZŠ jsme poděkovali za svoji práci odstupující zástupkyni třídy 9.A
Pavle Přikrylové, která byla současně místopředsedkyní Klubu přátel ZŠ. Na její místo byla
zvolena Daniela Komárková zástupkyně třídy 3.A.
 Dokumenty Klubu přátel ZŠ nejsou tajnou informací. S vedením školy jsme se tedy
dohodli na jejich uložení v budově školy a v případě zájmu je možné do dokumentace
nahlédnout.
 Naše děti rádi vidíme sportovat a věříme, že je to v zájmu většiny rodičů. Schválili jsme
tedy finanční příspěvek na hřiště na petanque, které vznikne na zahradě školy. Hřiště bude
k dispozici dětem i pedagogům a po domluvě s paní školnicí, můžete přijít hrát s vašimi
dětmi i v odpoledních hodinách.
 V zájmu sportovního vyžití žáků jsme schválili příspěvek k zakoupení nových
pingpongových stolů.
 Po dohodě s vedením školy si sběr druhotných surovin bude škola zajišťovat sama.



Kurz sebeobrany pro žáky II. stupně se nakonec realizovat nebude, organizátoři, bohužel,
zjistili, že je Brno od Zlatých hor dál, než si mysleli.
 Stále pracujeme na tvoření nových stanov kvůli požadavkům nového občanského
zákoníku. Odsouhlasili jsme si nový název "Spolek rodičů při ZŠ Nám. Míru 3, Brno“. Do
konce roku 2015 stanovy dokončíme a hotové zde zveřejníme.
 Do svých řad jsme přivítali nové členy – paní Moniku Hirschovou, která zastupuje třídu 2.A
a paní Hanu Lewczyszynovou, která zastupuje třídu 6.A. Stále nám však chybí zástupce
z 1.A. Máte-li v 1.A dítě a chcete něco málo pro školu udělat, určitě se nám ozvěte, rádi
uvítáme dalšího třídního zástupce.
prosinec 2014
 Převedli jsme výtěžek z Vánočního jarmarku, který se letos vyšplhal na krásných 21 201,Kč. Všem účastníkům i návštěvníkům děkujeme. Z utržených peněz budou uhrazeny
společenské akce pro žáky.
listopad 2014
 Stále nám chybí třídní zástupci do Klubu přátel ZŠ z 1.A, 2.A a 6.A. Budeme rádi, pokud tyto
třídy někdo zastoupí a posílí naše řady.
 Paní ředitelka nám navrhla financovat kurz sebeobrany pro žáky II. stupně (zatím jen pro
dívky, s organizátory bude konzultována možnost rozšíření na chlapce). Návrh jsme
odsouhlasili, jedná se o částku cca 3 tis. Kč/rok, kurz pokryje potřeby všech žáků II. stupně.
 Škola vydala za finanční podpory zřizovatele Sborník k 85. výročí školy. Sborník bude k
nahlédnutí, případně zakoupení na vánočním jarmarku, pro zájemce je nyní k nahlédnutí na
stránkách školy.
 Chystá se vánoční jarmark, peníze budou využity na kulturní a vzdělávací akce školy, aby se
snížila finanční zátěž rodičů.
září 2014
 Schůzka Klubu rodičů ZŠ proběhla před termínem třídních schůzek. Domlouvali jsme s
vedením školy plán činnosti na nový školní rok. Připravili jsme lístečky pro rodiče.
 Začínáme pracovat na nových stanovách. Musíme vyhovět požadavkům nového
občanského zákoníku.
 Klub rodičů ZŠ přispěl škole 14.500 Kč na vybavení nové kuchyňky. Nová kuchyňka bude k
dispozici všem žákům školy. Naše děti se tam budou učit vařit i stolovat.

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014
červen 2014
 Na schůzce s vedením školy jsme se domluvili, že Klub rodičů ZŠ bude podporovat sběr
druhotných surovin, podrobnosti budeme projednávat v novém školním roce.
květen 2014
 Proběhla exkurze v Generali pojišťovně.
 Škola obdržela příspěvek 2.000 Kč na sportovní den.
leden 2014
 Škola obdržela finanční příspěvek na dopravu na školní akce.
prosinec 2013
 Proběhl vánoční jarmark pod záštitou Klubu přátel ZŠ. Byl velmi úspěšný. Veškeré
vydělané peníze byly použity na nákup nových knih do školní knihovny.
listopad 2013



Týden před termínem třídních schůzek proběhlo setkání Klubu přátel ZŠ a vedení školy. O
programu budete informováni svými zástupci. Také dostanete lístečky s nejdůležitějšími
informacemi.
září 2013
 Proběhla schůzka vedení Klubu rodičů ZŠ a vedení školy na téma plán činnosti v novém
školním roce.

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013
duben 2013
 Škola obdržela příspěvek na dopravu na školu v přírodě.
únor 2013
 Škola obdržela příspěvek na dopravu na lyžařský výcvik.
srpen 2012
 Zakoupili jsme pec do keramické dílny.

