
28.11.2016 – 2. setkání KPŠ při ZŠ nám Bří Jandusů 2, Praha-Uhříněves  

Přítomno: 21 třídních důvěrníků 

Zápis: 

1) Rozpočet na rok 2017 – projednání rozpočtu na rok 2017. Třídní důvěrníci přihlédli k čerpání v roce 2016 
a dle něj upravili rozpočet na 2017. S ohledem na vyšší čerpání v roce 2016 byl rozpočet na rok 2017 
plánován jako vyrovnaný. Rozpočet na rok 2017 byl schválen (21-0-0). 

2) Převod herních prvků na MČ Praha 22 – informace, že herní prky, které hradil KPŠ (254 000,- Kč) 
a daroval ZŠ nám. Bří Jandusů, byly převedeny do majetku MČ Praha 22.  

3) Proplacení částky 20 157,- Kč na běžky. ZŠ nám. Bří Jandusů v roce 2016 zakoupila 20 párů běžek 
s hůlkami a 30 párů bot v celkové výši 52 862,48,- Kč. Částka 32 705,48 Kč byla uhrazena sponzorem. 
Běžky budou určeny především k zapůjčení žákům školy na lyžařské kurzy a následně k zapůjčení 
veřejnosti (jiným školám) – za úplatu.  Proplacení částky 20 157,- na doplatek na běžky bylo schváleno 
(21-0-0). 

4) Žákovský parlament projednal sponzorování levharta obláčkového v ZOO Praha (5 000,- Kč). Tato částka 
je již dlouhodobě zahrnuta v rozpočtu KPŠ. 

Diskuze: 

 Puštění dítěte ze ŠD na žádost rodiče – vychovatelka ŠD postupovala správně a pustila dítě u ŠJ oproti 
žádosti rodičů „Dítě odejde ze ŠD samo“. Nedošlo však k jeho vyzvednutí rodiči a po uzavření ŠJ bylo 
nuceno budovu ŠJ opustit. Ředitel školy domluví s ředitelkou ŠJ postup v těchto výjimečných případech – 
ředitelka ŠJ vyrozumí rodiče, případně vedoucí ŠD nebo vedení školy. 

 Hodnocení žáků v některých předmětech: 

o známky nejsou zapsány včas, ojediněle viděli rodiče až čtvrtletní hodnocení žáka – vedení školy prověří, 
pravidelně je prováděna kontrola ŽK 

o dotazy k hodnocení a náročnosti některých testů – ředitel školy prověřil náročnost testů v daném 
předmětu; test odpovídá učebním plánům a veškeré odpovědi jsou uvedeny i v učebnici; s pedagogy 
budou obecně projednány principy zadávání testů u žáků s SVP 

 Provoz ranní školní družiny – platí závěr viz minulé setkání KPŠ (KPŠ-1/2016): do ranní ŠD je nutné přijít 
nejpozději do 7:15 hod. V 7:30 se škola otevírá pro „běžný“ příchod. 

 
V Praze dne 28.11.2016  zapsal: Jiří Měchura ověřil: Karel Nenička 


