26.11.2018 – 2. setkání KPŠ při ZŠ nám Bří Jandusů 2, Praha-Uhříněves
Přítomno: 30 třídních důvěrníků (od bodu 3 přítomno 32 TD)
Zápis:
1) Volba člena Výboru, místopředsedkyně KPŠ, pověření nové účetní za odstupující místopředsedkyni a
účetní Alenu Smažíkovou (funkční období do 11.9.2020).
a) Přihlásili se 2 kandidáti: Kateřina Švecová (emailem), Markéta Zelenková (při dnešním setkání).
Protože byla při dnešním KPŠ přítomna pouze paní Zelenková. Třídní důvěrníci (TD) hlasovali jen
o této kandidátce. HLASOVÁNÍ (30-0-0) – Markéta Zelenková byla zvolena jednohlasně členkou
Výboru.
b) Volba nové místopředsedkyně. Pan ředitel navrhl Jitku Šubertovou, která kandidaturu přijala.
Jiný kandidát navržen nebyl. TD hlasovali o místopředsedkyni KPŠ. HLASOVÁNÍ (29-1-0) – Jitka
Šubertová byla zvolena místopředsedkyní KPŠ.
c) Na novou účetní KPŠ byla navržena Jana Neničková. TD hlasovali o účetní KPŠ. HLASOVÁNÍ (300-0) – Jana Neničková byla jednohlasně pověřena vedením účetnictví. Výbor sepíše pověření
paní Neničkové na vedení účetnictví po dobu funkčního období (do 11.9.2020).
d) Nový Výbor KPŠ s funkčním obdobím do 11.9.2020:
i. Karel Nenička – předseda
ii. Jitka Šubertová – místopředsedkyně, pokladník
iii. Barbora Heřmanská – členka
iv. Petra Vondrová – členka
v. Markéta Zelenková – členka
2) Čerpání rozpočtu, návrhy na úpravy – rozpočet je napjatý, příspěvek 500,- Kč byl schválen 24.11.2014
a bylo schváleno, že z příspěvku se hradí i potřeby na Vv a Pv (100,- Kč/žáka).
a) Informace o rozpočtu KPŠ, co je z něj hrazeno, jaké jsou příjmy – mnoho příjmů do rozpočtu
přináší i učitelé školy (výnosy z plesu, Vánoční a Velikonoční dílny…); dalšími velkými příjmy jsou
sběry papíru (4x ročně).
b) Nižší příjmy, než bylo původně plánováno o 80 000,- Kč – způsobeno především velkým nárůstem
sourozenců (druhý sourozenec neplatí) – ve škole je přibližně 25% sourozenců (cca 190
sourozenců x 500,- Kč = 95 000,- Kč) a částečně z důvodu neuhrazení členského příspěvku
některými rodiči (škola tyto rodiče informuje o tomto nedoplatku).
c) Návrhy na snížení výdajů ve školním roce 2018/2019 především v položkách náklady na potřeby
na Vv a Pv, příspěvek na vychovatele na soustředění DPS Jiskřička, Rozsvícení betlému, vítání
prvňáčků, zápis pro předškoláky, odměny za soutěže, odměny pro žáky – celkem výdaje sníženy
o cca 120 000,- Kč.
d) Návrh od příštího šk. roku ponechat příspěvek ve výši 500,- Kč, ale příspěvek na Pv a Vv bude
placen rodiči mimo KPŠ (nebude v rozpočtu KPŠ). Rodiče diskutovali také nad platbou
za sourozence, což stanovy KPŠ nezakazují.
e) Návrh účetního období na školní rok. Současný rozpočet bude nutné prodloužit do 31.8.2019
a pak vytvořit nový 1.9.2019 – 31.8.2020. Předseda KPŠ Karel Nenička vyřeší potřebnou
administrativu s FÚ.
f) TD hlasovali o úpravách rozpočtu KPŠ pro šk. rok 2018/2019 (viz body 2c, 2d, 2e). HLASOVÁNÍ
(30-0-0).
3) Změny stanov – přišli další 2 TD, celkový počet TD je tedy 32.
a) Změna účetního období viz bod 2e.

b) Částky do 2 000,- Kč může schvalovat pokladník, vyšší částky ze zákona o účetnictví předseda KPŠ.
c) TD hlasovali o změnách stanov. HLASOVÁNÍ (32-0-0) – byly schváleny změny stanov viz bod 3a,
3b.
4) Věci ke zlepšení, k zamyšlení
a) Účetnictví – pravidelné výstupy čerpání na každé setkání TD.
b) Činnost revizní komise – pravidelná kontrola čerpání rozpočtu a informování TD (pí Peková,
pí Štětinová, pí Brixí).
c)

Návrh, aby TD při předložení účetní uzávěrky na konci účetního období navrhli vyplacení odměny
účetní. Předseda KPŠ Karel Nenička se postavil proti tomuto návrhu, dokud bude účetnictví dělat
Jana Neničková (obava ze střetu zájmu).

5) Veřejná zakázka (2. tělocvična)
a) Nyní probíhá 2. kolo na stavbu zděné tělocvičny na pozemku školy (vnitřní házenkářské hřiště) –
zbylí 2 uchazeči mají předložit své finanční nabídky (termín 01/2019). Pan ředitel sdělil, že stavba
zděné tělocvičny na tomto pozemku je prioritou – má výrazně více kladů než záporů, bude využita
i do budoucna, pro volnočasové aktivity v odpoledních hodinách atd. Veřejná zakázka běží a je
ve finální fázi. Dále pan ředitel sdělil, že proběhla schůzka s panem starostou Zelenkou a panem
radním pro školství Koutským, kde o výstavbě tělocvičny diskutovali.
b) Proběhla velká diskuze nad otevřeným dopisem ředitele školy o výstavbě haly, který byl rodičům
přečten na TS. Dle některých TD neměli rodiče dostatek informací, informace byly jednostranné
(podané jen od ředitele). Ředitel školy vysvětlil, že o stavbě se diskutuje již dlouho a rodičům byla
položena otázka: „Jste pro stavbu pevné haly na pozemku školy – vnitřní házenkářské hřiště se
zachováním atletické dráhy a ostatních hřišť?“. Dle ředitele nebyli do odpovědi rodiče nijak
tlačeni, na tuto otázku mohli odpovědět pouze ti rodiče, kteří chtěli, kteří měli dostatek
informací. Ředitel školy chtěl získat pouze informaci o počtu kladných odpovědí pro interní
potřeby školy. Ředitel položil řečnickou otázku, jaký je rozdíl mezi výše položenou otázkou
a peticí, kterou paní Radka Motlochová organizovala v dubnu až květnu 2018 „Petice proti
zrušení fotbalového hřiště v areálu ZŠ Jandusů 2 a výstavbě tělocvična na jeho místě“. V této
petici se jednalo také pouze o počet záporných odpovědí. Paní Motlochová se k petici vyjádřila,
ozřejmila své kroky, které ji vedly k sepsání této petice.

Diskuze:


Velké fronty ve ŠJ, čekání v zimě (děti z tohoto důvodu nedochází do ŠJ); v jakém stadiu je přístavba
ŠJ? Ředitel školy bude o tomto požadavku informovat ÚMČ (radní pro školství pan Koutský) na schůzce
dne 27.11.2018.



Dotace na ŠvP? Paní Šnytová sdělila, že je možné žádat o dotace na ŠvP. Pokusí se zjistit podrobnosti a
předá vedení školy.



Příspěvky do KPŠ, výdaje KPŠ. Ještě více rodiče informovat, na co jsou výdaje používány, při výběru
příspěvků oslovit rodiče se sourozencem, zda by zaplatili příspěvek i na další dítě (možnost mít v KPŠ dva
členy = oba rodiče…), zdůvodnit, že i sourozenec čerpá z KPŠ prostředky.



Jaký pozemek za novou přístavbou měl pan starosta Zelenka pro stavbu tělocvičny na mysli? Ředitel
školy se dotáže na ÚMČ (radní pro školství pan Koutský) na schůzce dne 27.11.2018.



Návrh, zda by se na 1. TS v září v 6. třídách mohli rodičům představit všichni učitelé, kteří tam učí?
Ředitel školy sdělil, že mnozí z vyučujících v 6. třídách jsou také třídními učiteli, ale netřídní učitelé se
představit můžou.

V Praze dne 26.11.2018

zapsala: Jitka Šubertová

ověřil: Karel Nenička

