23.11.2015 – 2. setkání KPŠ při ZŠ nám Bří Jandusů 2, Praha-Uhříněves
Přítomno: 20 třídních důvěrníků
Zápis:
1) Čerpání rozpočtu v roce 2015 k 23.11.2015:
a) čerpání
181 437,57 Kč
b) výnosy
78 335,69 Kč
2) Schválení příspěvku do KPŠ na 2016: ve třídách hlasování, návrh ponechat 500,- Kč na žáka (v případě
sourozenců hradí jen nejstarší); hlasování (20 - 0 - 0) - SCHVÁLENO.
Hlasování členů ve třídách: PRO 456x (97,6 %), ZDRŽELO SE 11x (2,4 %), PROTI 0x (0 %).
3) Schválení rozpočtu KPŠ na rok 2016; rozpočet viz příloha; hlasování (20 - 0 - 0) – SCHVÁLENO.
4) Nákup tabule + interaktivního dataprojektoru do Vv ještě v roce 2015 (cca 65 000,- Kč); hlasování (20
- 0 - 0) – SCHVÁLENO.
5) Otevření nové dostavby školy. Slavnostní otevření za účasti starosty MČ Praha 22 v pondělí 7.12.2015
od 14:00 hod. Výuka žáků od 8.12.2015.
6) Pomoc Klokánku – Štěrboholy; hygienické potřeby, trvanlivé potraviny, kancelářský papír; od 23.11.
do 27.11.2015 možnost přinést do školy.
7) Pozvání na akce školy:
a) 27.11.2015 rozsvícení betlému od 16:00
b) 28.11.2015 vánoční dílna 9:00 – 13:00
c) 4.12.2015 sběr papíru
d) 6.1.2016 den otevřených dveří 8:00 – 12:00 + koncert DPS Jiskřička (Pozn.: termín bude ještě
pravděpodobně upraven, protože se v tomto termínu chystá akce „Tříkrálovské putování“).

Diskuze:


Školní jídelna – rodiče se dotazovali, zda se nějak řeší kapacita školní jídelny do budoucna. Ředitel školy
sdělil, že dle jeho názoru, problém vyřeší pouze rozšíření kapacity ŠJ (přístavba). Závisí ale na financích
MČ Praha 22. Dále byla vznesena připomínka, zda by mohla z řad rodičů vzniknout skupinka, která by
dávala jídelně zpětnou vazbu týkající se kvality jídla (něco obdobného jako ve školce – jednou za čas
ochutnat) – ředitel doporučil toto řešit přímo se školní jídelnou. Obdobně v případě ztráty nebo úrazu je
nutné vždy okamžitě informovat ŠJ a řešit to přímo s tímto právním subjektem.

V Praze dne 23.11.2015

zapsala: Zuzana Kurková

ověřil: Karel Nenička

