
24.11.2014 – 2. setkání KPŠ při ZŠ nám Bří Jandusů 2, Praha-Uhříněves  

Přítomno: 21 třídních důvěrníků 

Zápis: 

1) Poděkování za darování keramické pece v hodnotě 100 tis. Kč od KPŠ. 

2) Rozpočet KPŠ na rok 2015 
a) informace z třídních schůzek, byla schválena úprava příspěvku na 500,- Kč 
b) přednesení rozpočtu KPŠ na rok 2015 
c) schválení rozpočtu KPŠ na rok 2015 (zatím není doplněn zůstatek z roku 2014)  

– hlasování (21-0-0) 

3) Vyúčtování KPŠ za rok 2014 – bude provedeno na 3. setkání KPŠ dne 16.3.2015. Od 1.1.2015 provádí 
účetnictví paní Nikodemová. 

4) Podpis smlouvy s divadlem U22 a kapelou MINIBAND na pořádání 5. plesu ZŠ nám. Bří Jandusů. 
Smlouva by měla být připravena v nejbližší době. V rozpočtu KPŠ je počítáno s úhradou plesu, kapely a 
dalších drobných výdajů z prostředků KPŠ (30 000,- Kč). Ples by neměl být ztrátový. 

5) Informace, že dne 3.11.2014 školská rada schválila výroční zprávu za 2013/14, projednala koncepční 
záměry rozvoje školy a vzala na vědomí výsledky autoevaluace školy. 

6) Projekt na zateplení budovy (nové části hlavní budovy) – informace, že bude pravděpodobně omezen 
provoz školy, zahájení akce v dubnu 2015. 

7) Nová přístavba II a demolice budovy ŠD – informace, že bude pravděpodobně omezen provoz školy, 
zahájení demolice v dubnu 2015. 

Diskuze: 

 Kontejner na staré oblečení, textil. Zájem o umístění kontejneru bude zjištěn z výstupu z TS. V případě 
zájmu, bude také přihlédnuto k firmě, která to odváží (aby nebylo určeno na sešrotování). Pro 
kontejner se vyslovilo cca 36 % a PROTI cca 64% rodičů. Kontejner na staré oblečení nebudeme 
objednávat. 

 Sběr papíru. Při minulém sběru se nevešel všechen do kontejneru a ten odjel předčasně. Na čtvrtek 
27.11.2014 je objednán větší. Možnost uschování sběru ve škole (v jiných prostorech) nebo delší doba 
sběru není možná. 

 Tv v sokolovně. Projednat s učiteli organizaci přesunu tak, aby docházelo k co nejmenším ztrátám. 
Například se setkat již dole u šaten a jit rovnou společně do sokolovny (děti by si nechávaly oblečení na 
tělocvik ve skříňkách). 

 Byl vznesen dotaz, zdali se někdy uvažovalo, že by škola měla svoji vlastní jídelnu. 

 
 
V Praze dne 24.11.2014  zapsala: Alice Drukerová ověřil: Karel Nenička 


