18.11.2013 – 2. setkání KPŠ
Přítomno: 20 rodičů
Zápis:
1) Informace, že dne 8.11.2013 školská rada schválila výroční zprávu za školní rok 2012/2013.
2) Na 3. schůzce KPŠ (10.3.2014) – předneseno vyúčtování KPŠ za 2013 + schválení rozpočtu na 2014
(do té doby bude 1 větší výdaj na školní ples).
3) KPŠ odsouhlasila úhradu školního plesu v divadle Bolka Polívky U22, který proběhne 15.3.2014 (v
dosavadní historii vždy příjmy z plesu pokryly náklady; předpokládané náklady do 40 000,- Kč).
ODSOUHLASENO (20-0-0)
4) Organizace kroužků od II. pololetí školního roku 2013/2014
a) 1. – 4. ročník ŠD + možnost navštěvovat kroužky v zájmové činnosti dětí (každý kroužek se
bude hradit zvlášť)
b) 5. – 9. ročník ŠK, možnost přihlásit se do ŠK a navštěvovat libovolný počet aktivit pod ŠK
5) Školní akce, které nás čekají:
a) Uhříněveský zvoneček – soutěž, výrobky odevzdat do 25.111.2013
b) Rozsvícení betlému 29.11.2013 od 16:00
c) Vánoční dílna 30.11.2013 9:00 – 13:00
d) Zpívání koled v kostele (není veřejná akce – pouze pro žáky) 20.12.2013

Diskuze:













ŠK – na třídních schůzkách rodičů II. st. byl zjištěn zájem o „otevřené“ kroužky v rámci ŠK, kde by se
např. pod vedením pedagogů žáci připravovali na vyučování. Rodiče sdělili, že o tento typ nemají příliš
zájem, raději pevně dané kroužky v rámci ŠK.
Střídání skupin – Aj ve 2.C, aby stále nechodila do budovy ŠD; možnost ponechání 2.C ve své učebně
i ve ŠD. Ředitel projedná s vyučujícími a s vedoucí vychovatelkou ŠD.
Budou mít žáci letošních 6. ročníků volbu dalšího cizího jazyka? Ve II. pololetí 2013/14 proběhne
dotazník mezi rodiči.
Diskuze k náročnosti jednotlivých předmětů, diskuze k náplni hodin výchovného charakteru. Pan
ředitel se k tomuto tématu vyjádří v otevřeném dopise rodičům. Jedná se o složitější problematiku a
vůbec filozofii vzdělávání.
Plavání 2. a 3. tříd. Rodiče některých tříd (2.B, 3.B) vyjádřili obavu z bazénu v Hloubětíně (strach
z infekčního onemocnění). Na KPŠ řediteli k tomuto sdělili některé informace. Ředitel tyto informace
prověří, zjistí možnosti jiných bazénů a k tomuto tématu se vyjádří. Pozn.: Mnohé z informací, které na
KPŠ zazněly, nebyly pravdivé a jednalo se o fámy. Ředitel více rozvede v otevřeném dopise rodičů viz
předchozí bod a svolá schůzku rodičů 2.B a 3.B na 16.12.2013. Bazén v Hloubětíně splňuje veškeré
hygienické normy, odstávka v průběhu letních prázdnin 2013 byla plánovaná (rekonstrukce). Bazén
v Hostivaři nepřibírá žádné další školy, je plně obsazen a max. kapacita je 60 žáků (my potřebujeme cca
80 žáků).
Bus linka 265 ráno – má zajíždět na nám. Bří Jandusů. Ředitel školy informoval ÚMČ Praha 22,
který projednal s Dopravním podnikem. Provedou nápravu. Autobus by měl jet a zastavit na zastávce
Uhříněves (u Pivovarské restaurace), na kruhovém objezdu se otočit a jet zpět.
Zanášení nečistot do šaten v Nové přístavbě v zimních měsících. Pan školník zajistí vytření těchto
prostor v dopoledních hodinách.
Lavičky u zadního vchodu do Tv. Budou dodány.

V Praze dne 18.11.2013 zapsal: Mgr. Jiří Měchura

