18.3.2019 – 3. setkání KPŠ při ZŠ nám Bří Jandusů 2, Praha-Uhříněves
Přítomno: 19 třídních důvěrníků (TD)
Zápis:
1) Hospodaření KPŠ – průběžné výstupy
a) Stav účtu k 15.3.2019: 109 509,31 Kč
b) Stav pokladny k 15.3.2019: 62 590 Kč
c) Celkem: 172 099,31 Kč
d) Další plánované výdaje do 31.8.2019 (odhady):
i.

Školní akademie (pronájem – tržby ze vstupného) ...................................................... 5 000 Kč

ii.

Rozloučení s 9. třídami.................................................................................................. 8 000 Kč

iii.

Instruktoři LVK 6. a 7. tříd ............................................................................................ 51910 Kč

iv.

Vychovatelé na ŠvP a sportovním kurzu ..................................................................... 95 000 Kč

v.

Další drobné odměny, jiné ............................................................................................ 5 000 Kč
Celkem odhadované výdaje:

164 910 Kč

Měli bychom posílit rozpočet ziskem z plesu a 2x sběr papíru (cca 50 tis. Kč).
e) Neplatiči / nechtějí být členy KPŠ – plán příjmů 280 000,- Kč, vybráno 250 000,- Kč (60
nezaplatilo, z toho 4 nechtějí být v KPŠ). Opětovně budeme zasílat upomínky. Co navrhují TD,
aby se počet neplatičů snížil? TD budou informovat na TS 29.4.2019.
2) Dotazníky Klima školy (rodiče)
a) Stejně jako v minulých letech přes portál www.proskoly.cz (05-06/2019), pokusíme se ho co
nejvíce zestručnit.
3) Plánované investice
a) Revitalizace nám. Bří Jandusů – prostranství před školou (MHMP).
b) Kabinet v přízemí hlavní budovy
c) Výměna oken a zateplení v nové části hlavní budovy
d) Klimatizace do učeben v nové části hlavní budovy (ve 3NP)
e) UPC připojení optickým kabelem (min. 100 Mbps)
f) Druhá tělocvična – dnes 18.3.2019 otvírání obálek, 2 uchazeči.
4) Plánované akce
a) 23.3.2019 – 9. školní ples (je vyprodán) – možnost ještě sponzoringu, ceny do tomboly…
b) 27.3. – 29.3.2019 Srdíčkové dny.
c) 29.3. – 30.3.2019 Noc s Andersenem.
d) Do 5.4.2019 – soutěž Uhříněveské vajíčko – kategorie pro děti i dospělé.
e) 13.4.2019 od 9:001 Velikonoční dílna.
f) Do konce školního roku proběhne ještě 2x sběr papíru.
5) Zápis do 1. a přijímání do 6. tříd
a) 18.3.2019 – spuštěny registrace na zápis do 1. tříd
b) do 6. tříd můžeme přijmout pouze tolik žáků, kolik odejde na víceletá G

Diskuze:


Je možné vložit do dotazníku Klima školy nějaké otázky ke školní jídelně? Ředitel nahlédl do tvorby
dotazníku a je možné vložit pouze doplňující otázky, které se ale týkají školy. V případě potřeby tedy musí
udělat ŠJ dotazník vlastní.



K. Nenička – doplňující informace k rozpočtu KPŠ.
o 2014 – 2018 účetnictví zpracováno a v pořádku (po předání nové účetní)
o zatím vyrovnaný rozpočet, OK (v dubnu 2019 budou informace upřesněny)
o změna účetního období z kalendářního na školní rok je vyřízena – účetní období bude tedy letos
od 1.1.2018 do 31.8.2019 a v následujících letech již vždy od 1.9. do 31.8.
o musí být sepsána dohoda (smlouva mezi KPŠ a školou) – přeposílání financí za sběry z minulosti;
nově škola požádá sběrné suroviny, aby zasílaly peníze přímo na účet KPŠ



Vulgární vyjadřování – učitel na II. stupni. Ředitel školy toto chování netoleruje, projedná s daným
učitelem.



Odkládání koloběžek u nové přístavby. Zbudujeme stojan pod únikovým schodištěm vedle hlavního
vstupu – koloběžky bud nutné na tomto místě zamykat!



Dotaz, proč se řeší přijímání žáků do 6. tříd. Ředitel vysvětlil, že na II. stupeň přicházejí žáci z Kolovrat,
letos je k nám spádových až 29 žáků (někteří uvažují o víceletém G). Tyto žáky bychom měli přijmout, ale
nemáme volné kapacity. Musí řešit MČ Kolovraty.



Pochvala žáků 5.A a paní učitelky Fiřtové – rodiče jsou velmi spokojení.



Pochvala školy, žáci jsou úspěšní při přijímacím řízení na G – konkrétně na G Voděradská má naše škola
velmi dobré jméno.

V Praze dne 18.3.2019

zapsala: Jitka Šubertová

ověřil: Karel Nenička

