
10.9.2018 – 1. setkání KPŠ při ZŠ nám Bří Jandusů 2, Praha-Uhříněves  

Přítomno: 34 třídních důvěrníků 

Zápis: 

1) Volba třídních důvěrníků na třídních schůzkách (členské schůzi) dne 10.9.2018. Zvolení třídní důvěrníci 
jsou uvedeni v příloze tohoto zápisu a souhlasí se zveřejněním svých údajů (jméno a email) na webu 
školy. 

2) Připomenutí složení výboru a revizní komise: 

a) výbor (statutární orgán), funkční období 3 roky (do 11.9.2020):  

1. Karel Nenička (předseda)  

2. Alena Smažíková (místopředseda, účetní)  

3. Jitka Šubertová (pokladník)  

4. Barbora Heřmanská (člen)  

5. Petra Vondrová (člen)  

b) revizní komisi, funkční období 3 roky (do 11.9.2020):  

1. Hana Štětinová  

2. Pavla Peková  

3. Iveta Brixí  

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 školních akcí ve školním roce 2017/2018. Jednalo se především o 
financování vychovatelů a instruktorů na ŠvP, LVK, akcí DPS Jiskřička, pomůcky na Vv a Pv, Svátek 
slabikáře, dárky pro děti atd. 

5) Příspěvek do AŠSK (Asociace školních sportovních klubů) – jedna z podmínek členství je vyplněná 
přihláška každého člena a platba členských příspěvků (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 (stejně jako v loňském roce) za všechny žáky z prostředků KPŠ - HLASOVÁNÍ (25-0-0) schváleno 
úhrada členských příspěvků z prostředků KPŠ (cca 755 žáků x 20 Kč = 15 100 Kč). 

6) Příspěvek do Centra sportu (projekt AŠSK) – jedna z podmínek členství je platba členských příspěvků 
(100,- Kč/žáka). Peníze jsou složeny na účet AŠSK a následně škola obdrží 30 000,- Kč dotaci + vložené 
příspěvky na nákup pomůcek (např. sportovní vybavení). Projednána možnost hradit tyto peníze za žáky 
účastnící se sportovních kroužků z prostředků KPŠ - HLASOVÁNÍ (25-0-0) schváleno úhrada členských 
příspěvků z prostředků KPŠ (cca 70 žáků x 100 Kč = 7 000 Kč). 

7) Další významné akce, které se ve škole uskutečnily / uskuteční: 

a) Bylo instalováno 8 klimatizačních jednotek v NP. 

b) Byly upraveny prostory ve 3NP v HB (nová učebna jazyků, kmenová učebna, kabinet). 

c) Plánovaná výstavba sportovní haly na venkovním hřišti – v současné době stále běží veřejná zakázka 
(1. kolo = doložení kvalifikačních předpokladů, uchazeči byli opětovně osloveni). 

d) Doplnění šatních skříněk (60 ks). 

e) V plánu – úprava prostor v přízemí (kabinet), zateplení nové části hlavní budovy a výměna oken 
(vytvoření projektu), výměna PC v jedné učebně, nový „zahradní“ domek místo stávajícího… 



8) Upravený školní vzdělávací program od 3.9.2018. Změny schválila pedagogická rada (3.9.2018) a 
projednala Školská rada (3.9.2018). Drobné změny v učebních oblastech (Aj, ZPc, Tv…), aktualizace 
charakteristiky školy, ŠVP, hodnocení žáků (dle školního řádu). 

9) Škola Online. Připomínám, že 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)! Omlouvání žáků – pouze 
elektronicky. Výchovná opatření do 3. ročníku do tištěné ŽK, od 4. ročníku pouze elektronicky. Nově 
elektronické souhlasy se zpracováním osobních údajů, elektronické přihlašování na školní akce, 
rozmístění učitelů do kabinetů a konzultační časy… 

10) Přihlašování na kroužky – přes Školu Online 5.9. – 12.9.2018 

11) Rozbor hospodaření – připomenutí, že je potřeba doplnit (viz zápis z KPŠ4-2017/2018 ze dne 23.4.2018).  

Diskuze: 

  

 
V Praze dne 10.9.2018  zapsala: Hana Havlínová ověřil: Karel Nenička 


