
27.11.2017 – 2. setkání KPŠ při ZŠ nám Bří Jandusů 2, Praha-Uhříněves  

Přítomno: 31 třídních důvěrníků 

Zápis: 

1) Rozpočet na rok 2018 – projednání rozpočtu na rok 2018. Třídní důvěrníci přihlédli k čerpání v roce 2017 
a dle něj upravili rozpočet na 2018. Rozpočet na rok 2018 je plánován jako vyrovnaný. Rozpočet na rok 
2018 byl schválen (31-0-0). 

2) Žákovský parlament projednal sponzorování ocelota stromového v ZOO Praha (5 000,- Kč). Tato částka 
je již dlouhodobě zahrnuta v rozpočtu KPŠ. 

3) Plánované akce do konce školního roku (něco projednáno již na setkání 11.9.2017), hrazeno z rozpočtu 
školy: 

a) Obklady v šatnách Tv 

b) Orientační systém ve škole 

c) Nákup interaktivních tabulí 

d) Výměny zářivek ve třídách 

e) Výměny šatních dvířek u plechových skříněk II. stupně 

f) Kamerový systém – vstupy do školy, šatny, klec na kola 

Diskuze: 

 Vedení účtu bez poplatků? Odp.: Pan Nenička (předseda KPŠ) v minulosti poptával a nenalezl u žádné 
dostupné banky. Je třeba také brát v potaz dostupnost banky pro odnos hotovosti. pokud se někomu 
podaří takovýto produkt najít, nechť informuje Třídní důvěrníky na KPŠ. 

 Zástupce 5.C se dotázal ke stavbě „pevné“ haly na pozemku školy. Odp.: MČ měla možnost čerpat vyšší 
dotaci, proto bylo rozhodnuto o výstavbě „pevné“ haly (místo nafukovací). Byla zvážena všechna pro a 
proti – pevná hala je pro školu výhodnější, provoz ekonomičtější, životnost delší. Tato hala je potřebná 
a bude potřebná i do budoucna. V současné době se ve škole vyučuje 53 hod. tělocviku týdně, příští rok 
to bude 57 hod. tělocviku týdně. Tělocvična je schopna pojmout maximálně 30 až 35 hod. tělocviku 
týdně. O záměru výstavby této haly byli Třídní důvěrníci informování na 4. KPŠ dne 24.4.2017 a na 1. KPŠ 
dne 11.9.2017. 

 Zástupce 6.A k elektronické ŽK – mohou učitelé vidět, zad jiní již nezadali na ten den DÚ, aby se 
nekumulovaly? Odp.: tato možnost v aplikaci není. Každý z rodičů může zadat podnět ke zlepšení 
aplikace na: hotline@dmsoftware.cz 

 Zápis známek do elektronické ŽK až poté, co s nimi žáky učitel projedná ve třídě? Odp.: Projednáme na 
pedagogické radě. Pro informovanost rodičů se jeví lepší okamžité zadávání známek po opravě testu. 
Někdy máme naopak informace od rodičů o pozdním zadání známek. Je třeba počítat s tím, že předmět 
může být např. jen 1x týdně (učitel může onemocnět, žák může chybět) – známka by se tak do 
elektronické ŽK mohla zapsat třeba i se 14 denním zpožděním. 

 Existuje mobilní platforma pro elektronickou ŽK? Odp.: Učitelé využívají a je dostupná i pro rodiče. 
Můžete si ji stáhnout pod názvem „Škola OnLine“. 

 Skenování velkých testů do elektronické ŽK? Odp.: Velké testy (čtvrtletní písemné práce) domů 
neposíláme, do elektronické ŽK neskenujeme. Tímto krokem by se nekontrolovatelně rozšířily a nebyly 
by použitelné v následujících letech. Rodiče se mohou domluvit na osobní konzultaci. 

 Ponechávání učebnic ve škole? Žáci mají těžké aktovky. Odp.: Je třeba nejprve zjistit, kolik učitelů by 
umožnilo ponechat učebnici ve škole (žák ji nepotřebuje v domácí přípravě). Dalším problémem je 
prostor – šatní skříňky k tomuto nejsou určeny a nelze je zvětšit. Ve třídách prostoru také není nazbyt a 
nevím, zda by škola byla schopna zajistit učebnice proti odcizení – ručí si za ně žáci. Kontrola ze strany 
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rodičů, zda nemají v aktovkách věci, které ten den nepotřebují, zda si nenosí plné lahve s pitím – možnost 
si doplnit vodu ve škole… 

 Zajíždění popelářů do ulice V Potokách v čase okolo 7:30 hod.? Nebezpečí zranění žáků při vycouvávání 
z ulice. Odp.: Pan ředitel prověřil u Pražských služeb a bylo mu sděleno, že do ulice V Potokách zajíždějí 
okolo 16:00 hod. a dále, že svážejí tříděný odpad (jen na rohu ulice) v úterý a v pátek cca v 9:30. Jejich 
auta jsou zeleno-oranžová, je možné, že k soukromým bytům zajíždí jiné společnosti (AVE?). Pan ředitel 
předal na MČ Praha 22, aby zjistila, jaké jiné společnosti do ulice V Potokách zajíždí a kdy. Také MČ Praha 
22 dal podnět k přezkoumání parkovacích míst v ulici V Potokách u přechodu pro chodce. Toto místo je 
nevhodné, při couvání se vjíždí přímo na přechod pro chodce a hrozí sražení chodce. 

 Plavání žáků ve II. pololetí? Je nutné jezdit do bazénu v Hloubětíně? Výskyt bradavic. Odp.: Plavání je 
organizováno ve 2. a 3. třídách = cca 114 + 85 žáků. Probíhá ve 2 skupinách, vzájemně si vytěžují autobus. 
Je tedy potřeba bazén, který pojme najednou takto velké skupiny a je dosažitelný autobusem 
v rozumném čase. Bazén Hloubětín má pravidelné kontroly z „hygieny“ a je v pořádku. Bradavice se dle 
mého názoru vyskytují a přenášejí ve všech takovýchto prostorách velmi snadno, stačí, když tyto 
prostory navštíví osoba s jejich výskytem (http://www.venerologie.cz/onemocneni/hpv-bradavice/).  

 Dotaz, zda by v průběhu třídních schůzek a konzultací mohla být otevřena branka mezi hlavní budovou a 
přístavbou. O tomto informovat rodiče. Odp.: Ano, branku otevřeme a informujeme rodiče emailem. 

 
V Praze dne 27.11.2017  zapsal: Jiří Měchura ověřil: Karel Nenička 

http://www.venerologie.cz/onemocneni/hpv-bradavice/

