18.11.2019 – 2. setkání KPŠ při ZŠ nám Bří Jandusů 2, Praha-Uhříněves
Přítomno: 27 třídních důvěrníků (z nichž 1 přišel až po bodu č.1)
Zápis:
1) Rozpočet KPŠ na období 1.9.2019 – 31.8.2020 – seznámení s rozpočtem a jeho schválení Třídními
důvěrníky. HLASOVÁNÍ (26-0-0) – odsouhlaseno
2) Školní jídelna – množí se připomínky ze strany rodičů, stížnosti na dlouhé fronty a čekání venku mimo
budovu ŠJ – řeší vedení ŠJ.
a) V 10-11/2019 přistavěna druhá šatna a dva vstupy.
b) Plánováno na 7-8/2020 druhé výdejní místo.
c) Schůzka ředitelů s vedením ÚMČ tento nebo příští týden – MČ se snaží řešit.
d) Dnes 18.11.2019 jsme ve škole provedli průzkum docházky žáků 5. – 9. třídy do ŠJ. Vyhodnocení
zveřejníme.
3) Čtvrtletní hodnocení – ve škole online jsme dnes zveřejnili hodnocení žáků ve čtvrtletí. V případě
nedostatečné docházky (min. 60 %) nebo nedostatečných podkladů pro hodnocení je žák nehodnocen
(NH) – v pololetí nebo na konci školního roku toto hodnocení odpovídá známce 5. V případě, že žák
předložil posudek od lékaře a je uvolněn z Tv – úplně, pak má v hodnocení uvolněn (UV).
4) Akce pro rodiče a děti
a) Pingpongový turnaj O mistra Ponga – v neděli 24.11. (od 8:30). Bližší info na webu školy.
b) Uhříněveský zvoneček – výrobky do 25.11., vyhlášení 29.11. při Rozsvícení betlému.
c) Rozsvícení betlému 29.11. (16:00 – 17:00).
d) Vánoční dílna 30.11. (9:00 – 13:00).
e) 10. jarní ples 21.3.2020 – výroční, téma Ples v opeře.
5) Třídní schůzky – po projednání v pedagogické radě dne 18.11.2019 se třídní schůzky i nadále budou
konat v jednom termínu – nebudeme je rozdělovat dle budov (případně jiných kritérií).

Diskuze:


Školní jídelna – Rodiče diskutovali nad situací a navrhli náměty na zlepšení: Řešit problém dočasným
snížením na 2 teplá jídla (rodiče byli cca půl na půl)? Fronty způsobeny pomalým výdejem, nezkušeností
nových zaměstnanců? Posílit výdej jídel na úkor doplňkového prodeje - přesun tohoto člověka na výdej?
Mít připraven nějaký sendvič, který by mohl žák obdržet místo obědu v případě velké fronty (tento nápad
nebyl příliš oceněn)? Požádat paní ředitelku ŠJ, aby poskytla data: Kolik vydají obědů; Kolik propadne
obědů; Kolik žáků z jednotlivých tříd do ŠJ dochází – porovnat s naším průzkumem z 18.11.2019 (s výstupy
z průzkumu ředitel rodiče seznámí).



Tělesná výchova (testy) – Nespokojenost rodičů s psaním testů (především z historie Tv, testy z pravidel
her vadí méně). Znalost pravidel sledovat při hře? Na druhou stranu může být šance pro méně zdatné
sportovce. Dotaz, proč nelze použít pro tréninkový deník cvičení z organizovaných sportů? Jsou tímto žáci
motivovaní? Naučí se to tímto způsobem žáci (přečtou si na nástěnce chvíli před testem…)? Pan ředitel
předá tyto podněty pro jednání v předmětovém týmu a s výstupy rodiče seznámí.



Další cizí jazyk od 7. ročníku – Proč je jen výběr z jednoho DCJ? Ředitel sdělil, že hodin DCJ není mnoho a
z organizačních důvodů bude i nadále nabízet pouze tento jeden německý jazyk (tento je v okolí ČR
nejužívanější).

V Praze dne 18.11.2019

zapsala: Hana Havlínová

ověřil: Karel Nenička

