19.3.2018 – 3. setkání KPŠ při ZŠ nám Bří Jandusů 2, Praha-Uhříněves
Přítomno: 18 třídních důvěrníků
Zápis:
1) Kamerový systém – je již v provozu, je vytvořena vnitřní směrnice, která tuto situaci řeší a je na webu
školy.
2) Domácí úkoly – na internetu se množí informace k DÚ. Tuto oblast považuje naše škola za velmi
důležitou, pedagogická rada zaujala k tomuto tématu stanovisko:
a) nemají právní základ
b) je to zvykové pravidlo, nutný prostředek pro rozvoj kompetencí žáků
c) zadávat úkoly přiměřeně, nikdy ne jen přes víkend, prázdniny
d) případné hodnocení provádět motivačně, korektně, zaměřit se na míru splnění
e) rodiče na opakované neplnění úkolů upozornit (poznámka)
f) zadáváním úkolů se žák cíleně směřuje k procvičování a upevňování látky, za jejíž obsah ručí učitel
(zná ŠVP, tematické plány…)
g) rodičům tento systém vysvětlit – ředitel výstupy zveřejní
h) v případě, že ze strany rodičů bude většinový tlak na zrušení úkolů, neevidování nošení úkolů, učitelé
povinnost zadávat úkoly nemají, tudíž je dávat nebudou a veškerá zátěž s přípravou žáků přejde čistě
do kompetence rodičů – dle mého názoru dojde ke snížení úrovně vzdělávání
3) Komunikace s rodiči – upřednostňujeme osobní setkání, v případě elektronické a telefonické
komunikace učitelé odpovídají v pracovní době (7:30 – 16:00).
4) Akce školy:
a) 20.3. – 22.3. Srdíčkové dny – prodej předmětů (výtěžek na vážně nemocné děti), příspěvek je
dobrovolný, prodej o velké přestávce
b) 21.3. a 22.3. TIMSS – testování žáků 4.A a 4.C z M + Přv (organizuje ČŠI)
c) 23.3. Noc s Andersenem pro žáky školy – účast přislíbilo UCHO, Heidi Janků; příspěvek z KPŠ na drobná
vydání s tím spojenými ve výši do 1 500,- Kč. ODSOUHLASENO 18 – 0 – 0
d) 24.3. 9:00 – 13:00 Velikonoční dílna
5) Rozbor hospodaření KPŠ za rok 2017 – zpracuje účetní KPŠ pí Nikodémová do příštího setkání 23.4.2018
a pak předá pí Smažíkové.
6) 8. Jarní ples školy 17.3.2018 – velmi zdařilý, vyprodáno, výdělečný – vyúčtování bude provedeno cca
do 14 dnů.

Diskuze:


Dotaz, zda u zápisu do 1. tříd bude upřednostňován sourozenec? Ředitel školy odkázal na „Kritéria
přijímání do 1. tříd“. U spádových žáků kritérium sourozenec není, u nespádových ano. Ředitel školy se
řídil doporučením MŠMT, MHMP a ombudsmanky, které i osobně psal své námitky (nesouhlas
s nemožností preferovat sourozence).



Výstavba haly, klimatizace v nové přístavbě. Dotaz, zda je již znám harmonogram? V průběhu stavby haly
by bylo vhodné mít klimatizaci na nové přístavbě (zhoršená možnost větrání – prach, hluk atd.). Ředitel
školy prověří stav veřejné zakázky na ÚMČ P22. Bude zadána zakázka na projektovou dokumentaci ke
klimatizaci.



Je možné doplnit čísla kabinetů učitelů do školy online? Ano, čísla kabinetů budou doplněna pro snazší
orientaci.



Dopravní hřiště – rodiče mají informaci, že někteří policisté nemají pedagogický přístup k žákům. Ředitel
školy prověří u učitelů a zašle písemnou stížnost.

V Praze dne 19.3.2018

zapsal: Jiří Měchura

ověřil: Karel Nenička

