12.9.2016 – 1. setkání KPŠ při ZŠ nám Bří Jandusů 2, Praha-Uhříněves
Přítomno: 26 třídních důvěrníků
Zápis:
1) Volba třídních důvěrníků na třídních schůzkách (členské schůzi) dne 12.9.2016. 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) 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.
4) Poděkování za financování výstavby herních prvků a dopadových ploch u ŠD. Bylo postaveno –
houpadlo, houpačka, minipřelízka, pyramida, prolézačka a dvě dopadové plochy z materiálu SmartSoft.
Cena za herní prvky 254000,- Kč s DPH, cena za dopadové plochy 249487,- Kč s DPH. ÚMČ 14.9.2016
projedná škole povolení přijetí daru od KPŠ. Projednání předání herních prvků a dopadových ploch z KPŠ
na školu – HLASOVÁNÍ (26-0-0) schváleno předání daru škole.
5) Příspěvek do AŠSK (Asociace školních sportovních klubů) – jedna z podmínek členství je platba
členských příspěvků (minimálně 20,- Kč/žáka). Peníze jsou složeny na účet AŠSK a lze je následně čerpat
na nákup pomůcek (např. sportovní vybavení). Projednána možnost hradit tyto peníze za všechny žáky
z prostředků KPŠ - HLASOVÁNÍ (26-0-0) schváleno úhrada členských příspěvků z prostředků AŠSK (cca
700 žáků x 20 Kč = 14 000 Kč).
6) Další významné akce, které se ve škole uskutečnily / uskuteční:
a) Opraveny sprchy a obklady u Tv.
b) Upgrade serveru školy, přechod na Windows 10, oživování WIFI sítě ve škole pro učitele.
c)

Nábytek do 2 učeben v nové přístavbě, přestavba kabinetu ŠD na jazykovou učebnu, výměna zářivek
v učebně Vv, výměna koberce v učebně jazyků, lina, malba školy…

d) V přípravě výměna osvětlení v tělocvičně školy – LED světla.
e) Plánováno výstavba nafukovací haly na venkovním hřišti a dokončení sekundární střechy na
přístavbě školy 2016/2017.
f)

V řešení klimatizace v nové přístavbě školy.

7) Upravený školní vzdělávací program „Věřit si a znát“. Do ŠVP byly nově přidány minimální výstupy pro
dané předměty v ročnících dle upraveného RVP. Tyto minimální výstupy jsou určené pro žáky s lehkou
mentální poruchou. Schválen byl na pedagogické radě dne 29.8.2016 a projednán školskou radou dne
30.8.2016.
8) DM Software – online aplikace (třídní kniha, elektronická ŽK, rozvrh hodin…). V letošním roce
elektronická TK, rozvrh hodin (suplování), zameškané hodiny. Hodnocení žáků letos dobrovolně, od
příštího školního roku od 3. ročníků bude i ŽK elektronicky. Každý z rodičů i dítě má své přihlašovací údaje
a rodiče mají jiná práva v aplikaci než žáci (nenechat děti se přihlašovat pod rodičovskými údaji)!

Diskuze:


Odpolední výuka 7.A v pátek do 15:10 hod. Z organizačních důvodů nelze změnit. V loňském roce měla
odpolední výuku v pátek jiná třída (střídá se to).



Dotazy k Aj. Proč nepokračuje kurz YLE, který v loňském roce vedly naše učitelky? Bohužel z časových
důvodů paní učitelky letos kurz neotevřely, ale v příštím školním roce by rády opět pokračovaly. Prosba o
umístění letáků Esy English na web školy – zveřejněno.



Provoz školní družiny, zda lze prodloužit příchod do ranní školní družiny po 7:15? Toto není možné, do
ranní ŠD je nutné přijít nejpozději do 7:15 hod. V 7:30 se škola otevírá pro „běžný“ příchod, v nejhorším
případě tedy dítě čeká max. 15 minut.



Problém parkování. Dočasně zrušena parkovací místa na točně kvůli stavbě, problémy se zajížděním
rodičů k ulici V Potokách (nebezpečné manévry u přechodu). Návrh na možnost parkování na Novém
náměstí a dojít s dětmi zadem pěšky přes Oboru – je to kousek. Dále návrh, zda by ÚMČ povolila
parkování v podvečerních hodinách na vyhrazených místech za úřadem. Bude prověřeno na Policii a na
ÚMČ.



Námět pro 9. ročníky – ve škole vyhradit den a s žáky udělat před přijímacími zkouškami „Přijímačky
nanečisto“. Bude projednáno na pedagogické radě.



Průchod přes sportovní areál školy – vstup do nové přístavby školy jen ulicí V Potokách, průchod přes
školní hřiště zakázán, branka mezi hřištěm a novou přístavbou je uzavřena – informuje o tom i cedule na
brance u kostela. Je to především z bezpečnostních důvodů a také z důvodu ničení tartanové dráhy.

V Praze dne 12.9.2016

zapsal: Jiří Měchura

ověřil: Karel Nenička

