21.3.2016 – 3. setkání KPŠ při ZŠ nám Bří Jandusů 2, Praha-Uhříněves
Přítomno: 14 třídních důvěrníků
Zápis:
1) Rozbor hospodaření KPŠ v roce 2015 (paní Nikodemová):
a) náklady
278 475,46 Kč
b) výnosy
418 074,96 Kč
c) zisk
139 599,50 Kč
2) Zůstatek financí na účtu KPŠ k 31.12.2015 742 071,72 Kč.
3) Tvorba Excel tabulky pro online sledování čerpání rozpočtu KPŠ (pan Nenička) T: do 31.3.2016.
4) Škola online – elektronická evidence žáků, vysvědčení, třídní kniha, žákovská knížka (úložiště v cloudu),
přístup do systému dle oprávnění odkudkoliv:
a) Evidence a vysvědčení – již funguje nyní
b) Třídní kniha – v plánu od příštího roku (řeší se technické záležitosti)
c) Žákovské knížka – probíhá průzkum mezi učiteli a proběhne i mezi rodiči (elektronicky) T: duben
2016
5) Testování žáků 6. tříd (povinné) – bude se týkat sociální gramotnosti žáků. Termíny:
a) 6.A (T: 9.5.)
b) 6.B (T: 11.5.)
c) 6.C (T: 13.5.)
6) Ředitelské testy v 5. – 9. ročníku. Termíny:
a) zadání ředitelských testů z M pro 5. – 9. třídy (T: 7.6.)
b) zadání ředitelských testů z Čj pro 5. – 9. třídy (T: 8.6.)
c) zadání ředitelských testů z Aj pro 5. – 9. třídy (T: 9.6.)
7) Pozvání na akce školy:
a) 2.4.2016 Ples školy (již 6.) od 19:00

Diskuze:


Návrh paní Nikodemové na zvýšené čerpání rozpočtu (na účtu je hodně peněz) – návrhy na čerpání:
pomůcky, Scio testování, fond pro školy v přírodě, hrazení výukových akcí pro žáky. Ředitel zašle rodičům
email s těmito informacemi a na příštím setkání 18.4.2016 rozhodneme o využití financí.



Informace pro rodiče a žáky o možnosti většího využití portálu www.proskoly.cz (testy, logika, dotazníky,
dopravní výchova, volba povolání atd.). Žáci mají přístupové údaje (dostali nyní lístečky při vyplňování
sociometrie ve škole), případně Vám přihlašovací údaje poskytne třídní učitel.



Zápis do 1. tříd – k zápisu se dostavilo 145 žáků (128 bylo přijato, 15 bylo nepřijato, 2 byl hned udělen
odklad); předpokládáme, že cca 20žákům ještě bude odklad udělen a nastoupí cca 110-115 žáků. Budou
otevřeny 4 první třídy. Do budoucna je nutné řešit spádovost, úpravu kritérií – nebezpečí, že spádových
bude více, než bude v silách školy přijmout.



Školní jídelna – plánuje se zvětšení jídelny, případné využití jídelny pro veřejnost, časově nespecifikováno.

V Praze dne 21.3.2016

zapsala: Helena Dáňová

ověřil: Karel Nenička

