
9.9.2013 – 1. setkání KPŠ  

Přítomno: 22 rodičů 

Zápis: 

1) Seznam členů KPŠ – zápis kontaktních údajů a zveřejnění na webu (jméno+email). 

ODSOUHLASENO (22-0-0) 

2) Příspěvky na: 

a) KPŠ 400,- Kč (platí nejstarší dítě). ODSOUHLASENO (22-0-0) 

b) Hygienické prostředky 50,- Kč na žáka. ODSOUHLASENO (22-0-0) 

c) Potřeby na Vv 50,- Kč na žáka II. stupně. ODSOUHLASENO (22-0-0) 

d) Potřeby na Pv 50,- Kč na žáka II. stupně. ODSOUHLASENO (22-0-0) 

3) Schůzky KPŠ ve školním roce 2013/2014 vždy od 18:00 v IT učebně vedle kanceláří: 

a) 9.9.2013  1.KPŠ 

b) 18.11.2013  2.KPŠ + koncert DPS Jiskřička 

c) 10.3.2014  3.KPŠ 

d) 14.4.2014  4.KPŠ + koncert DPS Jiskřička 

4) Noví pedagogové ve škole a školní družině: Romana Bohdanová (5.A třídní učitelka), Klára Zetková 

(II. st.), Veronika Fořtová (II. st.), Anna Mundilová (II. stupeň), Veronika Puchernová (II. stupeň), 

Veronika Fojtíková (asistentka pedagoga, vychovatelka ve školní družině), Marek Váňa (vychovatel ve 

školní družině). 

5) Úpravy, opravy ve škole: nová přístavba školy, venkovní žaluzie na přístavbě hlavní budovy, úprava 

šaten pro I. stupeň (zrušen bufet), výmalba školy a další. 

6) Rozpočet KPŠ – aktualizovaný, přístupný na webových stránkách školy. Také zápisy z KPŠ jsou 

vyvěšovány na webových stránkách školy. 

7) Nový školní vzdělávací program – od 1.9.2013 vstoupil v platnost, byl schválen pedagogickou radou 

dne 28.8.2013 a byla s ním srozuměna školská rada dne 28.8.2013. Výstupy, které by měl žák zvládnout 

na konci každého ročníku a každého předmětu, jsou zveřejněny na našem webu. 

8) Nový školní řád – platný od 1.9.2013, byl schválen pedagogickou radou dne 28.8.2013 a školskou 

radou dne 28.8.2013. Přístupný na webu školy, ve vestibulu školy (v hlavní budově) a v žákovských 

knížkách (výňatek). 

9) Přihlašování do školního klubu – informace ze tříd. 

10) Kapacita školy a školní družiny – od 1.9.2013 navýšení kapacity školy ze současných 550 žáků na 

686 žáků a navýšení kapacity školní družiny ze současných 220 žáků na 280 žáků. 

Diskuze: 

 Přezouvání žáků v nové přístavbě školy. Doporučeno přidat koberec a lavičku. 

 Venkovní žaluzie na nové přístavbě – po opuštění budovy by měly být vytažené, dopoledne je pak 

v učebnách horko. Zjistit možnost instalace čidla na vítr a automatického vytahování žaluzií v případě 

silného větru. 

 Systém střídání oddělení ve školní družině? Množství přezůvek do školní družiny? Ředitel školy 

projedná s vedoucí ŠD. 

 Bezpečnost na schodišti v nové přístavbě – obavy z možného pádu přes zábradlí. Bude instalována 

zábrana do 13.9.2013. 



 Informace, dotazy ke školnímu klubu. Málo kroužků, požadavek na jazykové kroužky, výtvarné a 

tvořivé kroužky. Upřesnit, co který kroužek znamená (např. Psaní na PC). Návrh dát limit počtu 

kroužků na jednoho žáka, aby se dostalo na více žáků. 

 Dotaz, kde se dají vyrobit klíče k šatním skříňkám 4.A? Předáno panu školníkovi. 

 Učebnice Aj, M na I. stupni, kde je více dílů. Požadavek, aby je žáci v průběhu školního roku nevraceli, 

aby se mohli k učivu vracet. 

 Další cizí jazyk. Velká nespokojenost rodičů s tím, že se jedná o povinný předmět (toto je věc MŠMT, 

připomínky je potřeba adresovat tam). KPŠ iniciovala, aby byl opět udělán průzkum mezi žáky 6. tříd, o 

jaké jazyky bude zájem a případně otevřít více cizích jazyků. 

 Diskuze nad limitními hodnotícími atletickými tabulkami v Tv. Jedná se pouze o jednu položku 

v hodnocení, žáci mají spoustu dalších příležitostí být hodnocení známkou výbornou (doporučeno 

přečíst celý školní řád). 

 Dotaz, zda budou otevřeny „Přípravy k přijímacím zkouškám z M a ČJ pro 9. ročníky“? Bude zjištěn 

zájem u jednotlivých vyučujících. 

 

V Praze dne 9.9.2013 zapsal: J. Okrouhlá 


