27.5.2013 – 5. setkání KPŠ
Přítomno: 7 rodičů
Zápis:
1) Informace – odpovědi k minulému jednání KPŠ:
a) počty 6. tříd – budou otevřeny 3 šesté třídy po cca 23 žácích
b) Ovoce do škol – škola vypověděla smlouvu firmě COME a uzavře smlouvu s firmou BOVYS
(pravidelná častější zavážka ovoce – častěji menší množství; balení pro třídu; pravidelná
komunikace se školou a případná podpora školních akcí)
c) ředitel poukázal na problém s chováním dětí ve školní jídelně a na školské komisi dne 24.4.2013
dále informoval o stížnostech rodičů na bufet ve ŠJ, bylo dáno do zápisu
d) s panem učitelem na ZPc bylo projednáno: zápisy do sešitů, předávání učebních podkladů,
případné využívání intranetu…
2) Do Thomayerovy nemocnice v Krči na gynekologicko-porodnické oddělení pro předčasně narozená
miminka byla poukázaná částka ve výši 5 650,- Kč, darovací smlouva byla předána paní Veselé z KPŠ.
3) Proběhlo celoplošné testování žáků 5. a 9. ročníků z Čj, M a Aj. Průběh bez problémů, výsledky budou
po 7.6.2013 (z průběhu testování vyplývá, že největší problém měli žáci s testem z M). Zúčastnilo se
98,8 % žáků.
4) Ve dnech 17.6. – 19.6.2013 proběhnou v 5. až 9. třídách ředitelské testy z Čj, M, Aj.
5) Veřejné zakázky:
a) žaluzie (fma GEMINI, cena 413 233,- Kč) – před dokončením
b) 6 interaktivních tabulí (fma COPPEX, cena 470 598,- Kč) – výběr dodavatele, podpis smlouvy
c) vybavení interiéru nové přístavby – do 31.5.2013 nabídky
6) Organizace konce školního roku – informace předají TU prostřednictvím ŽK, dále bude zveřejněno na
webu školy
7) Kroužky ŠK budou ukončeny k pátku 14.6.2013; rodiči s dobrou platební morálkou budou mít přednost
před neplatiči při přihlašování do ŠK na školní rok 2013/2014 (ODSOUHLASENO 7-0-0).
8) V pondělí 24.6. bude od 17:00 hod. v divadle U22 školní akademie
9) Přístavba školy – fotodokumentace a průběh na webu školy

Diskuze:




Rodiče jsou nespokojeni s reakcí ředitelky ŠJ paní Hany Vrbové. Paní ředitelka nereaguje na podněty ze
strany rodičů týkající se především dozoru nad žáky a fungováním prodeje sladkostí v budově ŠJ.
Filozofie školní jídelny je postavena na propagaci zdravého jídla, na sestavování vyváženého jídelníčku,
případně pokusy o zařazování bio potravin. Rodičům přijde jako protiklad nabízet dětem nezdravé
sladkosti navíc v nejnižších cenových relacích a tomu odpovídající jakosti.
Diskuze nad možnostmi rozšíření školní zahrady u školní družiny – v tomto okamžiku nereálné.

V Praze dne 27.5.2013 zapsal/a: paní Martinová, zástupce KPŠ.

