
23.4.2018 – 4. setkání KPŠ při ZŠ nám Bří Jandusů 2, Praha-Uhříněves  

Přítomno: 28 třídních důvěrníků 

Zápis: 

1) Rozbor hospodaření KPŠ za rok 2017 – předány neúplné informace od paní Nikodemové, je potřeba 
doplnit! Po doplnění bude přidáno jako příloha. 

2) Příspěvek na DPS Jiskřička – k tomuto datu činí příspěvek z KPŠ 24 700,- Kč 
a) 15.1. částka 9 000,- Kč (2 x pronájem divadla U22) 
b) 14.2. částka 11 200,- Kč (příspěvek na soustředění) 
c) 16.4. částka 4 500,- Kč (+ x pronájem divadla U22) 
d) zůstatek z rozpočtu KPŠ 38 000 – 24 700 = 13 300,- Kč 

3) Finance KPŠ – v současném okamžiku jsou vyrovnané, ale není rezerva. Prodiskutovány preference 

rodičů:  

a) zvednout příspěvek,  

b) snížit rozpočet (ubrat v některých položkách – např. odměny pro žáky, DPS Jiskřička),  

c) případně příspěvek na Vv a Pv dát pryč z rozpočtu KPŠ , řešit v rámci třídy a částečně z rozpočtu 

školy, 

d) případně jiné řešení.  

4) Výstavba druhé tělocvičny školy (pevná hala) 
a) na TS učitelé podali rodičům informace, výstavba je naprostou prioritou školy 

b) v současné době jsou na tělocvičnu finance a je hotový projekt 

c) hodnotící komise se již 2x sešla nad nabídkami a předala Radě MČ P22 své stanovisko 

d) někteří rodiče mají k výstavbě velmi kritický postoj, proto jsme se rozhodli vyvěsit (12.4.2018) 

postoj učitelů (školy) na internet a toto téma opět otevřít na TS 

e) třídním důvěrníkům byl také zaslán (17.4.2018) email s osobním pohledem paní Radky Motlochové 

na výstavbu haly (nejedná se o názor školské rady) 

f) vývoj této akce, informování o této akci:  

 3.11.2014 – na ŠR plán „zastřešení hřiště, výstavba 2. tělocvičny“ 

 14.10.2015 – na ŠR plán „zastřešení hřiště, výstavba 2. tělocvičny“  

 12.9.2016 – na KPŠ1 „plánovaná výstavba nafukovací haly“ 

 14.10.2016 – na ŠR „plánovaná nafukovací hala“ 

 11.9.2017 – na KPŠ1 „plánovaná výstavba pevné haly“ 

 29.1.2018 – na ŠR „výstavba pevné haly“ 

 19.3.2018 – na KPŠ3 „diskuze k pevné hale, stav veřejné zakázky“ 

5) Klima školy – prosíme vyplnit rodičovský dotazník do 11.5.2018, přihlašovací údaje obdrželi rodiče na 
TS 23.4.2018, případně jsou u TU, dotazník je k vyplnění na www.proskoly.cz (Sociometrie – Klima 
školy rodiče) 

6) Zisk z akcí školy: 
a) 8. školní ples – zisk 33 137,- Kč 
b) Velikonoční dílna – zisk 1 393,- Kč 

7) Akce školy: 
a) školní akademie v divadle U22 
b) 26.4. sběr papíru – je také výrazným finančním přínosem do rozpočtu KPŠ 

8) Na setkání koordinátorů dopravní výchovy byla podána oficiálně stížnost na přístup některých 
policistů. V příštím roce dojde k obměně policistů – instruktorů. Škola bude i nadále sledovat. 

http://www.proskoly.cz/


Diskuze: 

 Rozpočet KPŠ. Po krátké diskuzi sdělili Třídní důvěrníci názory rodičů z jednotlivých tříd a jako 
nejschůdnější, pro případnou úpravu rozpočtu, zvednutí příspěvku do KPŠ (většinově byli pro). 

 Výstavba druhé tělocvičny. Ředitel školy vyzval Třídní důvěrníky, aby sdělili své poznatky ze tříd. 
Rozvinula se krátká klidná diskuze, vystoupilo několik Třídních důvěrníků a prezentovali názory ze tříd. 
Většina Třídních důvěrníků sdělila, že rodiče s výstavbou tělocvičny souhlasí nebo s ní nemají problém. 
Jeden Třídní důvěrník sdělil své argumenty, proč si myslí, že výstavba není dobré řešení, ale za třídu 
tento postoj říci nemůže. Několik Třídních důvěrníků vyslovilo svůj podmíněný souhlas za předpokladu, 
že bude v přístavbě klimatizace a někteří sdělili, že by byli rádi, kdyby se mohli vyjádřit dříve 
k jednotlivým alternativám. Ředitel školy vysvětlil, že bylo nutné rychlé rozhodnutí a že pevná hala má 
pro školu výrazná pozitiva (oproti nafukovací). Poté vyzval Třídní důvěrníky, aby zvedli ruku ti, kteří 
mají poznatek ze tříd, že rodiče jsou většinově proti – ruku nezvedl žádný z přítomných důvěrníků.  

 Pozn.: Ředitel školy prošel záznamy třídních učitelů z třídních schůzek dne 23.4.2018 z nichž třídní 
učitelé zapsali tyto výstupy (tyto záznamy zde ředitel školy uvádí na základě dotazů z FB): 

o TS se konala ve 24 třídách (2 třídy byly na škole v přírodě) 
o TS se zúčastnilo 460 rodičů, což je 71 % účast (z přítomných tříd) 
o Pozitivní ohlas na stavbu tělocvičny, souhlasili, byli pro ..................................................... 8 tříd 
o Nemají připomínky ke stavbě tělocvičny ............................................................................. 5 tříd 
o Chápou potřebu stavby tělocvičny ..................................................................................... 4 třídy 
o Chápou potřebu tělocvičny, ale bojí se podmínek při stavbě ............................................ 2 třídy 
o Nevidí problém ve stavbě tělocvičny ................................................................................. 2 třídy 
o Nevyjádřili se, neměli jasný názor, rozpačití, bojí se podmínek, využije se v budoucnu? .. 2 třídy  
o Chápou potřebu tělocvičny, škoda, že bude méně prostoru .............................................. 1 třída 

 Klimatizace v přístavbě školy – plánovaná instalace v průběhu červenec / srpen 2018, v současné době 
připravujeme veřejnou zakázku. 

 Plavání v Hloubětíně, dotaz, zda je tam pořádek? Učitelé, kteří s dětmi na plavání jezdí, mají velmi 
dobré zkušenosti s čistotou. Je tam čisto, personál neustále a průběžně uklízí. Riziku přenosu bradavic 
se asi nelze úplně vyhnout.  

  Třídní důvěrník 4.C vyjádřil požadavek, zda by mohla být tato třída od 1.9.2018 v hlavní budově 
(všichni rodiče jsou v tomto jednotní) a uvedli důvody. Ředitel projedná, ale neměl by v tom být zásadní 
problém. 

 Dotaz, proč byly zrušeny některé kroužky ve II. pololetí? Případně v minulosti i kroužek Aj (příprava na 
zkoušky YLE). Rušíme minimum kroužků, většinou je to z organizačních důvodů – snížení počtu žáků 
v kroužku, případně nemáme učitele, který by kroužek vedl. 

 Je otevřeno školní hřiště o víkendu? Školní hřiště je otevřeno pouze ve všední dny (pondělí až páte) 
v období duben – červen a září – říjen 14:00 – 18:00. 

 Dotaz na spádovost. Jak se řeší v případě, kdy je dítě na školu přijaté jako spádové, spádovost se 
změní a stává se nespádovým?  Pokud je dítě jednou na školu přijaté, o jeho přestupu vždy rozhoduje 
zákonný zástupce dítěte. Tzn., že škola „se ho nemůže zbavit“, nemůže ho nikam přeřadit. 

 
V Praze dne 23.4.2018  zapsal: Jiří Měchura ověřil: Karel Nenička 


