
11.9.2017 – 1. setkání KPŠ při ZŠ nám Bří Jandusů 2, Praha-Uhříněves  

Přítomno: 25 třídních důvěrníků 

Zápis: 

1) Volba třídních důvěrníků na třídních schůzkách (členské schůzi) dne 11.9.2017. Zvolení třídní důvěrníci 
jsou uvedeni v příloze tohoto zápisu a souhlasí se zveřejněním svých údajů (jméno a email) na webu 
školy. 

2) Volba členů výboru a revizní komise: 

a) výbor (statutární orgán), funkční období 3 roky (do 11.9.2020):  

1. Karel Nenička (předseda) – HLASOVÁNÍ (25-0-0)  

2. Alena Smažíková (místopředseda, účetní) – HLASOVÁNÍ (25-0-0) 

3. Jitka Šubertová (pokladník) – HLASOVÁNÍ (25-0-0) 

4. Barbora Heřmanská (člen) – HLASOVÁNÍ (25-0-0) 

5. Petra Vondrová (člen) – HLASOVÁNÍ (25-0-0) 

b) revizní komisi, funkční období 3 roky (do 11.9.2020):  

1. Hana Štětinová – HLASOVÁNÍ (25-0-0) 

2. Pavla Peková – HLASOVÁNÍ (25-0-0) 

3. Iveta Brixí – HLASOVÁNÍ (25-0-0) 

3) Příspěvek do KPŠ je 500,- Kč na žáka (v případě sourozenců hradí jen nejstarší). Tento příspěvek byl 
schválen na 2. setkání KPŠ 2014/15 dne 24.11.2014. Připomínám, že bylo schváleno, že z této částky se 
bude hradit I. i II. stupni příspěvek 50,- Kč na Vv a 50,- Kč na Pv. 

4) Poděkování za financování školních akcí ve školním roce 2016/2017. Jednalo se především o 
financování vychovatelů a instruktorů na ŠvP, LVK, akcí DPS Jiskřička, pomůcky na Vv a Pv, Svátek 
slabikáře, dárky pro děti atd. 

5) Příspěvek do AŠSK (Asociace školních sportovních klubů) – jedna z podmínek členství je vyplněná 
přihláška každého člena a platba členských příspěvků (20,- Kč/žáka). Peníze jsou složeny na účet AŠSK a 
lze je následně čerpat na nákup pomůcek (např. sportovní vybavení). Projednána možnost hradit tyto 
peníze (stejně jako v loňském roce) za všechny žáky z prostředků KPŠ - HLASOVÁNÍ (25-0-0) schváleno 
úhrada členských příspěvků z prostředků KPŠ (cca 720 žáků x 20 Kč = 14 400 Kč). 

6) Příspěvek do Centra sportu (projekt AŠSK) – jedna z podmínek členství je platba členských příspěvků 
(100,- Kč/žáka). Peníze jsou složeny na účet AŠSK a následně škola obdrží 30 000,- Kč dotaci + vložené 
příspěvky na nákup pomůcek (např. sportovní vybavení). Projednána možnost hradit tyto peníze za žáky 
účastnící se sportovních kroužků z prostředků AŠSK - HLASOVÁNÍ (25-0-0) schváleno úhrada členských 
příspěvků z prostředků KPŠ (cca 70 žáků x 100 Kč = 7 000 Kč). 

7) Další významné akce, které se ve škole uskutečnily / uskuteční: 

a) Výstavba sekundární střechy na zbylé polovině nové přístavby. 

b) Opraveny obklady v umývárnách u Tv. 

c) Plánováno výstavba sportovní haly na venkovním hřišti (projekt je hotový) + výměna kotlů v hlavní 
budově. 

d) V řešení klimatizace v nové přístavbě školy a kamerový systém. 

8) Upravený školní řád od 1.9.2017. Změny ve Školním řádu a Pravidlech pro hodnocení žáků (rodiče byli 
informováni na TS 11.9.2017). 



9) DM Software. Od 4. ročníku je pouze elektronická ŽK a žáci mají tištěný Žákovský zápisník (obsahuje 
základní údaje o škole, žákovi, školní řád a sdělení rodičům). Každý z rodičů i dítě má své přihlašovací 
údaje a rodiče mají jiná práva v aplikaci než žáci (nenechat děti se přihlašovat pod rodičovskými údaji)! 
Pozor na změny v omlouvání žáků – pouze elektronicky. Výchovná opatření do 3. ročníku do tištěné ŽK, 
od 4. ročníku pouze elektronicky. 

10) Školní družina. Letos je otevřena i pro žáky 4. ročníků, v průběhu vyhodnotíme, zda žáci budou docházet 
a zda je o ni zájem. 

11) Parkování. Místa určená pro parkování jsou u Divadla U22, na nám. Bří Jandusů naproti škole a na točně 
autobusu naproti škole – parkovací hodiny max. 30 minut. Prosíme, zbytečně neprodlužujte čas. 

Diskuze: 

 Parkování nedostačující. Odp.: Situace v okolí školy neumožňuje zvětšit počet parkovacích míst. Prosba o 
co největší využití MHD. 

 Kam psát omluvenky na Tv? Odp.: Omluvenky na Tv psát do žákovské knížky / zápisníku do „Sdělení 
rodičům“. Neposílat na lístečcích. V případě dlouhodobé neúčasti je nutné dodat posudek od lékaře, který 
je na webu školy. 

 Diskuze nad elektronickou ŽK ve 4.A. Žák ihned nevidí známky, poznámky jako v tištěné ŽK. Zda 
neposunout na pozdější ročník? Odp.: Dítě má také přístup do elektronické ŽK. Z určitého pohledu by to 
mohlo být i pozitivní, dítě se neučí pro „známky“, ale aby něco umělo. Elektronická ŽK má pozitivum 
v okamžitém informování rodičů, nehrozí riziko ztráty… Budeme po roce vyhodnocovat přínos 
elektronické ŽK. 

 Budou čtvrtletní hodnocení žáků? Odp.: V předchozích letech se do ŽK 1. – 2. ročníků psala slovní 
hodnocení a od 3. – 9. ročníků měli žáci vlepena čtvrtletní hodnocení (známky) v ŽK. Nově budou mít žáci 
1. – 3. ročníků hodnocení ve čtvrtletí v tištěných ŽK a žáci 4. – 9. ročníků vidí průměrnou známku a všechna 
hodnocení online, proto čtvrtletní hodnocení v tištěné podobě nebudou pro 4. – 9. ročník. 

 Klec na kola, koloběžky? Je možné určit místo i u přístavby, kam odkládat? Odp.: Místo určené na 
odkládání kol a koloběžek je vzadu za tělocvičnou. Je zde pro tyto účely klec, která bude ještě upravena 
a zamyká se. Je však nutné kola, koloběžky v této kleci zamykat ještě i samostatně! Možnost odkládání u 
přístavby prověříme a budeme rodiče informovat. 

 Ovoce/zelenina a mléko do škol – co je to za akci? Kdo financuje?  Odp.: Jedná se o projekt EU a SZIF 
(Státního zemědělského intervenčního fondu). Více ZDE, případně přímo na SZIF. 

 Školní jídelna – rušení obědů, kupování obědů z burzy (nestihnou dát vědět dětem, že jim koupili oběd na 
burze). Je možné dát terminál na objednávky do školy? Je možné zřídit stravovací komisi? Systém 
objednávání je časově omezen do 14:30 hod. Lze změnit, aby např. bylo jedno jídlo neustále přihlášené a 
pouze by se odhlašovalo / přehlašovalo na jiné? Odp.: Dotazy budou přeposlány ředitelce ŠJ H. Vrbové. 
Dle webovek ŠJ lze jídlo objednávat až 21 dní dopředu, nevidím tedy problém, v případě nejistoty, zda 
dítě do ŠJ půjde, jídlo raději objednat a zrušit ho případně až ráno do 6:00. V případě, že by bylo jídlo 
„objednáno“ automaticky a rodič ho musel rušit, je velké riziko, že to neudělá a vznikne mu zbytečně 
finanční újma. Při neodebraném obědu by se měla hradit jak cena obědu, tak i dotovaná část obědu – ve 
finále by za jídlo platili cca dvojnásobek?  

 Je možnost oddělit TS pro I. a II. stupeň časově? Odp.: Problém nastane s pořádáním setkání KPŠ, které 
následuje po TS. Prověříme, zda je nějaká možnost a zda je o to ze strany rodičů zájem? 

 Docházkový systém? Lze napojit na školu online? Odp.: Ano, docházkový systém je možné napojit na 
školu online. Škola o tomto zatím neuvažovala, neznáme ani technické možnosti a finanční náklady. 

 
V Praze dne 11.9.2017  zapsala: Hana Havlínová ověřil: Karel Nenička 

http://www.zsjandusu.net/rodice/formulare/
https://ovocedoskol.szif.cz/web/Default.aspx?aid=140
https://www.szif.cz/cs/skolni-projekty
http://www.sjpraha22.cz/news/zmena-objednavkoveho-systemu-od-zari-2017/

