
21.1.2013 – 3. setkání KPŠ  

Přítomno: 11 rodičů 

Zápis: 

1) Zápis do 1. tříd proběhl 16. – 17.1.2013: dostavilo se celkem 103 žáků, z toho přijato 79, nepřijato 11, 

odhlášen 1, žádost o odklad 12. Rezervační systém na zápis se osvědčil. 

2) Přístavba 4 učeben na pozemku ŠD by měla být hotova nejpozději do 1.9.2013. 

3) Je vypsána veřejná zakázka na venkovní žaluzie / rolety. Realizace proběhne cca do konce dubna 2013. 

4) Bufet – uzavřen z důvodu nerentability, paní provozní ukončila k 31.12.2012 svou činnost. Plánováno 

zbourání bufetu a na jeho místě rozšíření šaten (nedostatek). Ve vestibulu by mohl být instalován 

nápojový automat (s převahou neslazených nápojů). 

5) Informace z kontroly ČŠI a inspekční zprávu naleznete zde. 

6) Informace o zákazu používání „mazacích propisek“ na psaní velkých písemných prací (čtvrtletní 

písemné práce a testy). 

7) Rozpočet KPŠ na rok 2013. 

a) nová účetní paní Veselá 

b) zůstatek na účtu KPŠ k 31.12.2012 byl 405 964,47 Kč 

c) v tomto roce bude vyšší čerpání z důvodu vybavení nové přístavby 

d) navrženo navýšení především na pomůcky – interaktivní tabule (cca 2 ks) a počítače – ve výši 

200 000,- Kč  

e) ROZPOČET JEDNOHLASNĚ SCHVÁLEN 

8) Informace o změnách v RVP, především výuce 2. cizího jazyka od 1.9.2013 – bude již povinný pro 

všechny (od 7. ročníku). 

9) Zápis žáků do 6. tříd z Kolovrat bude zahájen až po přijímacích řízeních na přelomu dubna a května 

2013. 

 

Diskuze: 

 Toalety ve 3. patře a u tělocvičny – někdy bez mýdla.  Informován a poučen pan školník.. 

 Kroužek pohybových her pro I. stupeň, několikrát odpadl. Kroužek bude pokračovat i ve II. pololetí 

pod jiným vedením. Náhrada za odpadlé hodiny je náročná z důvodu plně obsazené tělocvičny (možné 

prodloužení hodin v jarních měsících).  

 Počty známek v ŽK a nesrovnalosti v některých předmětech. Byly provedeny kontroly a jsou 

pravidelně prováděny kontroly ŽK (1x čtvrtletně). Při kontrolách bylo zjištěno minimum závad. Došlo ke 

zlepšení, učitelé jsou ředitelem školy na případné nesrovnalosti důrazně upozorňováni a při opakování 

budou finančně potrestáni. 

 Školy v přírodě? Účastní se téměř všechny třídy (pouze asi 3 třídy se neúčastní). 

 

V Praze dne 21.1.2013 zapsal: zástupce KPŠ. 

http://www.zsjandusu.net/skola/skolni-dokumenty/zpravy-csi/

