18.4.2016 – 4. setkání KPŠ při ZŠ nám Bří Jandusů 2, Praha-Uhříněves
Přítomno: 18 třídních důvěrníků
Zápis:
1) Informace k dotazníkovému šetření týkající se informačního systému Škola OnLine (termín odevzdání
do 24.4.2016). Byly zaslány dotazníky všem rodičům, kteří mají v evidenci školy správně uveden svůj
email. Dotazníky byly zaslány po skupinách následovně:
a) rodiče 1. – 2. ročníků
b) rodiče 3. – 5. ročníků
c) rodiče 6. – 9. ročníků
Dotazníky budou vyhodnoceny po těchto skupinách a výsledky zveřejněny na www.zsjandusu.net
2) Byla zaktualizována tabulka průběžného čerpání financí KPŠ – odkaz ZDE.
3) Výsledky 6. plesu ZŠ Jandusů:
a) tržba za vstupné................................... 53 800,- Kč
b) tržba z tomboly .................................... 21 515,- Kč
c) náklady................................................. 37 111,- Kč
d) zisk ....................................................... 38 204,- Kč
4) Úspěch DPS Jiskřička – pochvala za reprezentaci školy a za Zlaté pásmo v soutěži sborů Praha a
Středočeský kraj.
5) Výdaje z KPŠ – zvoleny tyto priority:
a) školní knihovna (vybavení knihami), herní prvky na pozemek školy pro ŠD, interaktivní tabule
nebo interaktivní dataprojektory
b) spolufinancování koncertů DPS Jiskřička v divadle U22 v Uhříněvsi (4x ročně příspěvek 4 500,Kč na pronájem sálu), navýšení hodinové odměny na ŠvP, LVK … (vychovatel 100,- Kč/h,
instruktor 130,- Kč/h) od školního roku 2016/2017
c) příspěvky pro žáky školy ze sociálně slabého prostředí, aby se mohli účastnit školní akce (nebylo
definováno, co to znamená „Sociálně slabé prostředí“), případně motivační odměna pro žáky –
stipendium za výborné výsledky = např. příspěvek na studijní zájezd do Vídně, do Anglie…
Výdaje na dané priority budou vždy projednány Výborem KPŠ, který každou konkrétní akci bude
schvalovat zvlášť.

Diskuze:


Mléko do škol – úvaha o možném znovuzavedení do školy. Pouze za předpokladu, že by výdej probíhal
přes automat.



Jazykový kurz pro žáky – návrh ze strany rodičů. Nutno dodat bližší informace o organizaci, která by
tento kurz zajišťovala.

V Praze dne 18.4.2016

zapsala: Jiří Měchura

ověřil: Karel Nenička

