7.9.2015 – 1. setkání KPŠ při ZŠ nám Bří Jandusů 2, Praha-Uhříněves
Přítomno: 27 třídních důvěrníků
Zápis:
1) Volba třídních důvěrníků na třídních schůzkách (členské schůzi) dne 7.9.2015. Zvolení třídní důvěrníci
jsou uvedeni v příloze tohoto zápisu.
2) Připomenutí členů výboru a revizní komise. Třídní důvěrníci zvolili dne 8.9.2014:
a) výbor (statutární orgán), funkční období 3 roky (do 8.9.2017), ve složení: Karel Nenička
(předseda), Monika Nikodemová (místopředseda, účetní), Jitka Šubertová (pokladník), Milan
Králíček (člen), Daniela Francová (člen)
b) revizní komisi, funkční období 3 roky (do 8.9.2017), ve složení: Kateřina Kvapilová, Pavla
Peková, Helena Kadlecová
3) Účetní KPŠ. Připomenutí, že je třeba pravidelně 1 x za čtvrtletí přebírat a účtovat podklady, které má
pokladní paní Šubertová.
4) Příspěvek do KPŠ je 500,- Kč na žáka (v případě sourozenců hradí jen nejstarší). Tento příspěvek byl
schválen na 2. setkání KPŠ 2014/15 dne 24.11.2014. Připomínám, že bylo schváleno, že z této částky se
bude hradit I. i II. stupni příspěvek 50,- Kč na Vv a 50,- Kč na Pv.
5) Stavba nové dostavby školy. Předpokládaný termín dokončení 31.10.2015 a po následné kolaudaci by
mělo být otevřeno pro výuku (4 nové učebny). Průběh prací průběžně zveřejňován na webu školy. Po
otevření budou mít všichni žáci šatny dole – vstup bude jedním vchodem, novým. Na stávající přístavbu
i na dostavbu bude dodatečně přidělána sedlová střecha (minimální sklon – cca 40 cm) – termín
instalace pravděpodobně 2016.
6) Používání mobilních telefonů. Od 1.9.2015 je zákaz používání mobilních telefonů a jiných
elektronických zařízení v průběhu celé výuky. Toto bylo projednáno i s rodiči na TS dne 20.4.2015 a
většina rodičů byla pro.
7) Změny ve výuce. V 1. třídách došlo k rozdělení jedné hodiny matematiky a českého jazyka do dvou
skupin tak, že první skupina má hodinu 8:00-8:45 a druhá skupina 11:50-12:35. Opačnou skupinu vždy
hlídá vychovatelka ŠD.
8) Provoz ŠD po dobu stavby. Pět oddělení je v přístavbě a pět oddělení v hlavní budově. Po 15:00 jsou
přestěhována všechna oddělení do přístavby a rodiče si je vyzvedávají zde. Ranní družina v přístavbě
(veškeré info na webu).

Diskuze:


Sběr papíru – parkování aut, když veze rodič velké množství papíru, je komplikované. Bylo domluveno
s DumUm (panem ředitelem Urbancem), že bude možné sběr složit (pro přijíždějící autem) na parkovišti
u divadla U22. Děti budou sběr nosit ke škole a kontejner po naložení u školy přejede k divadlu U22.



Srovnatelnost skupin při dělení – diskuze nad hloubkou učiva probíraného v jednotlivých skupinách,
tematicky plní skupiny stejné požadavky; vyučující mezi sebou komunikují a spolupracují; týká se ZPc,
Aj, Nj.



Prohlížení hlav dětí (vši) učiteli – dotaz ze strany rodičů 1. třídy, zda by se nemohl ke generálním
souhlasům přidat i souhlas s prohlížením hlav dětí ze strany učitelů. Připomínám, že toto je jedna ze
základních povinností zákonného zástupce žáka vycházející ze školního řádu (bod 4 v povinnostech
zákonného zástupce): „Zákonný zástupce žáka má povinnost: Zajistit, aby jeho dítě při příchodu do
školy nebylo infikované, nemocné nebo intoxikované.“

V Praze dne 7.9.2015

zapsala: Zuzana Kurková

ověřil: Karel Nenička

