15.4.2013 – 4. setkání KPŠ
Přítomno: 18 rodičů
Zápis:
1) Informace o nové účetní KPŠ paní Janě Veselé. Podpisové právo k finančním transakcím KPŠ má paní
Jana Veselá a Jiří Měchura.
2) Zvoleno 7 členné představenstvo (funkční období 1 rok), které bude s ředitelem školy v užším kontaktu
a bude předjednávat důležitá rozhodnutí. SCHVÁLENO (18-0-0). Složení představenstva:
a) Jana Veselá za 6.B
b) Milan Králíček za 1.A a 1.C
c) Daniela Francová za 3.A
d) Helena Kadlecová za 3.A
e) Zuzana Kurková za 3.C
f) Lucie Bencová za 8.A
g) Lenka Marešová za 8.B
3) Bylo odsouhlaseno, že výdělek ze školního plesu 16.3.2013 ve výši 5 650,- Kč bude darován na
dobročinné účely – do Thomayerovy nemocnice v Krči na gynekologicko-porodnické oddělení pro
předčasně narozená miminka. SCHVÁLENO (18-0-0).
4) Informace, jak dopadl dotazník ohledně dalšího cizího jazyka v 6. a 7. ročníku:
a) v 6. ročníku: Šj 29%, Nj 27%, Rj 22%, Fj 22%
b) v 7. ročníku: Nj 30%, Šj 29%, Rj 22%, Fj 19%
5) Projednána organizace dalšího cizího jazyka od 1.9.2013 v budoucích 7. a 8. ročnících. Další cizí jazyk
bude německý jazyk.
6) 2. celoplošná generální zkouška v 5. a 9. ročnících z Čj, M, Aj proběhne v termínu 13.5. – 7.6.2013.
Rodiče budou o termínu zkoušky na naší škole informováni přes třídní učitele. Více informací na
stránkách ČŠI.
7) Informace k portálu www.proskoly.cz
a) žáci a rodiče obdrželi přes TU přihlašovací údaje
b) na tomto portálu v průběhu května – června 2013 bude dotazník pro rodiče „Klima školy“
c) možnost práce žáků na tomto portálu – čtenářská gramotnost, test volby povolání, kvízy, testy
nanečisto…
8) Stavby ve škole, upozorněno na možná omezení z důvodu stavby:
a) do konce dubna 2013 instalace venkovních žaluzií
b) od 1.5. do cca 15.7.2013 přístavba 4 učeben na pozemku ŠD

Diskuze:




Viz bod 8). Doplněny informace – na dokončení stavby je závislé navýšení kapacity školy i kapacity
školní družiny (navýšení MŠMT, MHMP odsouhlasí až po kolaudaci). Stavbu bude provádět firma
PRADAST.
Budoucí 6. třídy – počet? Po 1.5.2013 bude zahájeno přijímání žáků ze ZŠ Kolovraty. Dle počtu
přihlášených z Kolovrat a dle počtu přijatých našich žáků na víceletá G bude rozhodnuto, zda budou 3
nebo 2 třídy.







Ovoce do škol – provézt průzkum trhu, zda některá firma nenabízí lepší ovoce? Bude projednáno
s ZŠ U Obory, jak jsou spokojeni s novým dodavatelem.
Výlet třídy 5.C? Bude projednáno s TU.
Školní jídelna, dozory, chování žáků… Zkušenosti, že děti si vzájemně znehodnocují jídlo,
nechovají se k sobě hezky a ve ŠJ není člověk, který by to ohlídal. Pan ředitel projedná na školské
komisi dne 24.4.2013.
ZPc v 5. ročníku, informovanost rodičů, obavy dětí… Pan ředitel s panem učitelem ZPc projedná.

V Praze dne 15.4.2013 zapsala: Lea Nováková, zástupce KPŠ.

