20.4.2015 – 4. setkání KPŠ při ZŠ nám Bří Jandusů 2, Praha-Uhříněves
Přítomno: 15 třídních důvěrníků
Zápis:
1) Ples 21.3.2015
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Příjmy vstupné .......................................................................... + 49 200,- Kč
Příjem z tomboly ....................................................................... + 18 590,- Kč
Pronájem divadla U22 ................................................................. - 6 560,- Kč
Výroba plakátů................................................................................ - 519,- Kč
Dárky na ples pro příchozí v dobovém oblečení ......................... - 4 476,- Kč
Platba za kapelu ......................................................................... - 12 000,- Kč
Folie na perníky .............................................................................. - 160,- Kč
Celofán ............................................................................................ - 156,- Kč
Odměny pro účinkující (čokolády) .................................................. - 577,- Kč
Koše na dekoraci ............................................................................. - 880,- Kč
Pohonné hmoty (dovoz květin) ...................................................... - 500,- Kč
Kancelářské potřeby (stužky atd.) .................................................. - 270,- Kč
Celkem příjmy ............................................................... + 67 790,- Kč
Celkem výdaje ................................................................ - 26 098,- Kč
Výdělek .................................................................... + 41 692,- Kč

2) Nová přístavba II a demolice budovy ŠD – první veřejná zakázka byla zrušena, nyní ukončena druhá
veřejná zakázka. Opět se zúčastnili 3 uchazeči a dva byli vyřazeni – dle nového zákona o veřejných
zakázkách je možné, aby zůstal jediný uchazeč. NPII by tedy měla stavět stejná firma jako NPI
(PRADAST) a pokud se nebudou ostatní firmy odvolávat, akce by měla být zahájena v červnu 2015
(demolicí Matulky – budovy ŠD). Plánovaná doba realizace je 5 měsíců (otevření v listopadu 2015?).
3) Projekt na zateplení budovy (nové části hlavní budovy) – akce se v letošním roce 2015 neuskuteční.
Problémy s dodavatelem. Akce by měla proběhnout v roce 2016. V kompetenci MČ Praha 22.
4) Používání mobilních telefonů ve škole – anketa při třídních schůzkách, jaký názor mají rodiče na zákaz
používání mobilních telefonů (tabletů atd.) i o přestávkách.
5) Klima školy – mezi rodiči proběhne dotazníkové šetření (elektronicky) na www.proskoly.cz Prosíme o
účast maximálního počtu rodičů.
6) Ředitelské dny 29.6. a 30.6.2015 – z důvodu plánované výstavby a zhoršených podmínek pro výuku
bude školní rok 2014/15 ukončen v pátek 26.6.2015.
7) Školy v přírodě – nyní od dubna budou probíhat školy v přírodě, škola bude průběžně KPŠ refundovat
finance za dohody o provedení práce pro vychovatele.

Diskuze:


Používání mobilních telefonů o přestávkách, většina rodičů se na TS vyslovila pro zákaz. Ředitel školy
ještě prověří u třídních učitelů.



Využívání PC učebny o velké přestávce. Dohlédnout na to, aby byly využívány pouze pro studijní účely.



Financování vychovatelů DPS Jiskřička na soustředěních (2x ročně) z prostředků KPŠ. Třídní důvěrníci
byli v podstatě pro, ale pro kompetentní rozhodnutí je třeba doplnit konkrétní částku a rozklíčovat
financování DPS Jiskřičky (účetnictví). Výbor KPŠ dořeší. Zástupce DPS Jiskřička dodá nejpozději do
15.5.2015 podklady!



Ředitel informoval, že do ŠD budou přijati všichni žáci z budoucího 1.-3. ročníku, žáci 4. ročníku nebudou
přijati všichni. Škola se pokusí rozšířit nabídku kroužků pro tyto žáky.



Anglický jazyk – diskuze nad vhodností učebnice pro 4. ročník (Fairyland). Dle rodičů 4. ročníku se
slovíčka, která se proberou v jedné lekci, se dále neopakují. Důraz na výslovnost a základní fráze (reakce
na ně) u malých dětí. Větší zatížení dětí, více DÚ z Aj na I. stupni. Testy z Aj dávat rodičům? Žáci dělají
opravy do sešitu, využít těchto oprav, případně možnost nahlédnout do testu ve škole (dbát na včasné
opravování, aby nebyla proluka mezi testem a opravou, řádně opravit, aby se v tom rodič doma vyznal).
Ředitel školy výše uvedené body projedná s předmětovým týmem Aj, zkontroluje a výsledky sdělí
Výboru KPŠ.

V Praze dne 20.4.2015

zapsala: Radka Motlochová

ověřil: Karel Nenička

