
20.3.2017 – 3. setkání KPŠ při ZŠ nám Bří Jandusů 2, Praha-Uhříněves  

Přítomno: 17 třídních důvěrníků 

Zápis: 

1) Rozbor hospodaření KPŠ v roce 2016 (paní Nikodemová v zastoupení): 
a) náklady 837 861,37 Kč 
b) výnosy 887 415,20 Kč 
c) zisk 49 553,83 Kč 

2) Zůstatek financí k 31.12.2016: 
a) na účtu: 194 519,05 Kč 
b) v pokladně: 54 932,00 Kč 

3) Zvýšené čerpání rozpočtu na LVK – 58 970,- Kč (rozpočet 30 000,- Kč), namísto jednoho výjezdu 
proběhly dva; ušetří se na nákupu učebních pomůcek. HLASOVÁNÍ: Změna rozpočtu a financování 
instruktorů na LVK bylo odsouhlaseno (17-0-0). 

4) 7. školní ples – velmi vydařený, účast vysoká (cca 160 lidí); ples bude určitě výdělečný – výdělek bude 
použit na nákup vybavení na LVK (běžky, boty na běžky, hůlky). Bylo odsouhlaseno použití zisku ze 7. 
plesu na nákup běžkového vybavení (17-0-0).  

5) Skákací hrad na Den dětí 2.6.2017 – cca 3 000,- Kč. HLASOVÁNÍ: Bylo odsouhlaseno financování 
z rozpočtu KPŠ (17-0-0). 

6) Škola online – elektronická žákovská knížka od 4. ročníků od 1.9.2017. Do 3. ročníků budou mít klasické 
ŽK jako doposud, od 4. ročníku budou Žákovské zápisníky (omluvný list, výchovná opatření, sdělení 
rodičům…). 

7) Testování žáků 5. tříd (povinné) – testování bude z Čj, Aj, kombinované výchovy. Termíny: 22.5.-
26.5.2017. 

8) 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.) 

9) Podezřelá osoba u školy – proškolení žáků (1.-3. nebo 2.-3. ročníků) od společnosti 
http://www.kravjunior.cz/ , zde ukázkové video https://www.youtube.com/watch?v=WIuAVI_cjQU  

Cena za 30 žáků je cca 5000,- Kč (financováno by bylo z rozpočtu školy). 

10) Kyberšikana (zneužívání internetu, FB atd.) – řešení posledních případů: Někteří žáci 9. ročníku vytvořili 
na Facebooku skupinu, která měla v názvu ZŠ nám. Bří Jandusů, na úvodní stránce hajlujícícho Hitlera a 
uvnitř zesměšňující karikatury učitelů (mnohé s nacistickou tématikou). Řešíme ve spolupráci 
s www.saferinternet.cz , s rodiči, policií. Prosíme rodiče, aby tyto projevy nebrali na lehkou váhu, aby 
měli přehled o činnosti dětí na internetu. 

Diskuze: 

 Velké poděkování všem, kteří pomáhali s organizací 7. plesu, v čele s paní Jitkou Rothovou, která odvedla 
největší kus práce. Ples byl úžasný, moc si to všichni užili. Bylo také vyzdviženo vystoupení žáků 9. tříd na 
školním plese a oceněna práce pana učitele Tomáše Michala, který žáky připravoval. Vystoupení bylo 
naprosto profesionální! 

 Informace od rodičů, že organizace www.kravjunior.cz má i kroužek pro děti zde v Uhříněvsi (Lidový dům). 
Škola se pokusí zjistit, zda by bylo reálné otevřít ještě další kroužek? 

 
V Praze dne 20.3.2017  zapsal: Jiří Měchura ověřil: Karel Nenička 
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