10.9.2012 – 1. setkání KPŠ
Přítomno: 27 rodičů
Zápis:
1) Seznam členů KPŠ – zápis kontaktních údajů a zveřejnění na webu (jméno+email).
ODSOUHLASENO (27-0-0)
2) Schůzky KPŠ ve školním roce 2012/2013 vždy od 18:00 do 18:30 v 1.C vedle kanceláří:
a) 10.9.2012

1.KPŠ

b) 12.11.2012

2.KPŠ + koncert DPS Jiskřička

c) 21.1.2013

3.KPŠ

d) 15.4.2013

4.KPŠ

e) 27.5.2013

5.KPŠ

3) Nové učitelky ve škole a školní družině: Tereza Voříšková (1. tř. + třídní učitelka), Marek Ruda (II. st.
+ třídní učitel), Petra Svobodová (II. st.), Veronika Boussag Hochmanová (II. stupeň), Renáta Novotná
(školní družina), Pavla Peková (školní družina).
4) Úpravy, opravy ve škole: úprava PC učebny v podkroví, přestavba sborovny na PC učebnu, nová
sborovna místo kanceláří, úprava klubovny na kmenovou učebnu, nákup šatních skříní, výměna dveří ve
ŠD, výmalba školy, opravy žaluzií a další.
5) Rozpočet KPŠ – aktualizovaný, přístupný na webových stránkách školy. Také zápisy z KPŠ jsou
vyvěšovány na webových stránkách školy.
6) Nový školní vzdělávací program – od 1.9.2012 vstoupil v platnost, byl schválen pedagogickou radou
dne 3.9.2012 a byla s ním srozuměna školská rada dne 3.9.2012. Výstupy, které by měl žák zvládnout
na konci každého ročníku a každého předmětu jsou zveřejněny na našem webu.
7) Přihlašování do školního klubu – informace ze tříd.
8) Volby do školské rady – volební komise v průběhu týdne 10.9.-14.9.2012 zpracuje výsledky.
9) Kapacita školy a školní družiny – na MŠMT a MHMP podána ÚMČ Prahou 22 žádost o navýšení
kapacity školy ze současných 550 žáků na 686 žáků a navýšení kapacity školní družiny ze současných
220 žáků na 280 žáků. Od 1.9.2013 by měla stát na pozemku školní družiny přístavba – 4 učebny (max.
po 34 dětech – 4 x 34 = 136 žáků).
10) Školní jídelna – bylo otevřeno nové výdejní místo nahoře pro cca 90 dětí (dochází tam naše ŠD, žáci 2.
až 4. ročníků).
11) Učebny ve 3. NP nové budovy – byl požádán ÚMČ Praha 22 o vypracování „studie“, co by pomohlo
snížit teplotu v učebnách v letních měsících. Předběžně uvažujeme o venkovních žaluziích, které by se
nainstalovaly ještě před příchodem nejteplejších měsíců na jaře 2013.
12) Nevhodný billboard naproti škole – ke dni 10.9.2012 byl odstraněn.

Diskuze:




Je nutné stěhovat žáky 3.B se školní družinou do učebny, která je v odpoledních hodinách na západní
straně? Problém je pouze za slunečných dnů, paní vychovatelkám bude doporučeno chodit ven (většinou
tak již činí). V učebně 3.B se v odpoledních hodinách střídají oddělení ŠD z Matulky.
Kroužky ŠK. Budou ještě nějaké otevřeny? Čím vyplnit čekání na kroužek? Přihlašování do budoucna?
V současné době jsou ještě 3 kroužky, které by mohly být v případě doplnění žáky otevřeny – zveřejníme
je na webu. Množství kroužků je omezeno financemi, možnostmi pedagogů a prostorovými možnostmi.
Škola nezajišťuje dohled nad dětmi při čekání na kroužky. Organizace volného času dítěte je
v kompetenci rodičů. Doporučujeme na tento čas využít služeb komunitního centra Dolly, které sídlí
kousek od školy http://www.dolly-os.cz/. Případně využít služeb Klubu 803, který funguje pod DDM







DůmUM http://www.ddmpraha10.cz/stranka/o-nas.html. Přihlašování do kroužků do budoucna bude
upraveno tak, aby nedošlo k náporu v jednom okamžiku (bude oznámeno, že se přihlašování spustí např.
v době mezi 18:00 – 22:00 hod.)
Příchod dětí 1.C ke své učebně – dochází ke kontaktu se staršími žáky, kteří jsou ve vestibulu školy.
Bude posílen dohled ve vestibulu, pan školník byl instruován.
Úspěšnost přijímání žáků na střední školy – je veřejné? Tyto informace jsou zveřejněné ve výroční
zprávě školy.
Vyzvedávání dětí ze školní družiny, která je ve škole. Předávání na dálku bez kontaktu rodič x
vychovatelka; rodiče neznají vychovatelku svého dítěte; jak kontaktovat vychovatelku…? Škola
rodičům nabídne setkání s vychovatelkami. Učebny jsou umístěny nahoře, protože v přízemí jich není
dostatečné množství a oddělení by měla být pohromadě. Pro větší bezpečnost bude paní vrátná při
volání vychovatelkám do učeben sdělovat, kdo si pro dítě chodí. Paní vrátná je poučena za jakých
okolností nemá dítě předat a dítě je poučeno, že v případě jakékoliv nejistoty se má okamžitě vrátit zpět.
Ještě budou s vychovatelkami a správcem sítě projednány další možnosti (např. nějaký komunikační
prostředek s kamerou a monitorem?). Každá vychovatelka ŠD předala rodičům na sebe kontakt –
mobilní telefon. Případně je možné volat do školy na 267710828 a my vychovatelkám předáme vzkaz.
Kontakty jsou také na http://www.zsjandusu.net/kontakty/skolni-druzina-a-vychovatele/.
Sběr papíru – mohl by probíhat častěji? Myslím, že není problém. Dle mého názoru by mohl sběr
papíru proběhnout vždy ve čtvrtletí.

V Praze dne 10.9.2012 zapsal: Jiří Měchura, ředitel školy.

