
6.9.2021 – 1. setkání KPŠ při ZŠ nám Bří Jandusů 2, Praha-Uhříněves  

Přítomno: 28 třídních důvěrníků 

Zápis: 

1) Volba třídních důvěrníků na třídních schůzkách (členské schůzi) dne 6.9.2021. Zvolení třídní důvěrníci 
jsou uvedeni v příloze tohoto zápisu a souhlasí se zveřejněním svých údajů (jméno a email) na webu 
školy. HLASOVÁNÍ (28-0-0) – odsouhlaseno. 

2) Připomenutí původního složení výboru, revizní komise a vedení účetnictví (do 6.9.2023): 

a) výbor (statutární orgán):  
1. Karel Nenička – předseda 
2. Jitka Šubertová – místopředsedkyně, pokladník 
3. Barbora Heřmanská – členka 
4. Petra Vondrová – členka 
5. Markéta Zelenková – členka  

b) revizní komisi:  
1. Hana Štětinová  

2. Pavla Chejnová (v revizní komisi končí k 31.8.2021, nemá ve škole již dítě) 

3. Iveta Brixí  

c) vedení účetnictví:  
1. Jana Neničková  

Volba nového člena revizní komise, paní Hany Ragačové HLASOVÁNÍ (28-0-0) – byla zvolena. 
Revizní komise zkontroluje účetní uzávěrku – zodpovídá Nenička. 

3) Poděkování za financování školních akcí ve školním roce 2020/2021. Jednalo se především 
o financování akcí DPS Jiskřička, dárky pro děti. 

4) Projednání příspěvku do KPŠ 500,- Kč na žáka (v případě sourozenců může hradit nejstarší; KPŠ ale 
přivítá platby za všechny sourozence). Z této částky se nehradí příspěvek 50,- Kč na Vv a 50,- Kč na Pv (je 
hrazeno společně s platbou za pracovní sešity mimo rozpočet KPŠ). HLASOVÁNÍ (28-0-0) – 
odsouhlaseno. 

5) Rozpočet KPŠ na období 1.9.2021 – 31.8.2022 rozpočet zpracuje výbor KPŠ a předloží do konce září 2021 
Třídním důvěrníkům ke schválení. Projednáno uhrazení částky na kohezivní výjezdy 7. tříd (v loňském 
roce se neuskutečnily a nyní na ně není dotace) = 3 x 9 000 Kč = 27 000 Kč. HLASOVÁNÍ (28-0-0) – 
odsouhlaseno. 

6) Informace o volbách do ŠR – volby proběhly v rámci TS 6.9.2021 od 17:00 – 18:00 hod. a v 5.B 
proběhnou 13.9.2021. 

7) 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 (28-0-0) – 
odsouhlasena úhrada členských příspěvků z prostředků KPŠ (cca 760 žáků x 20 Kč = 15 200 Kč). Platbu 
zaslat do 31.1.2022. 

8) Změna školního vzdělávacího programu (ŠVP) – informování o změnách:  
 předmět Základy práce na počítači (ZPc) byl nahrazen předmětem Informatika (Inf) - předmět Inf bude nabíhat 

postupně - od 1.9.2021 ve 4. třídách, ve zbylých ročnících bude dobíhat ZPc 

 na 1. stupni v oblasti Informatika (Inf) +1 hodina Inf ve 4. ročníku 

 na 1. stupni v oblasti Člověk a jeho svět (Prv, Vl, Přv) -1 hodina Prv ve 3. ročníku 

 na 1. stupni v oblasti Umění a kultura (Vv, Hv) přesun1 hodiny Vv z 1. do 3. ročníku 

 na 2. stupni v rámci disponibilní dotace přesun volitených předmětů ze 6. do 9. ročníku 



 na 2. stupni oblasti Člověk a příroda (Ch, F, Př, Z) +1 hodinu F v 6. ročníku 

 na 2. stupni oblasti Umění a kultura (Vv, Hv) -1 hodinu Vv v 9. ročníku 

ŠVP (verze 8) byl schválen pedagogickou radou 21.6. a 23.6.2021, projednán školskou radou 28.6.2021 

a je platný od 1.9.2021. 

9) Co se vystavělo přes prázdniny: 
a) Venkovní sportovní areál. 
b) Drobné úpravy ve škole (např. WC, osvětlení…), bude provedena obměna šatního nábytku v hlavní 

budově v přízemí. 

10) Hlavní úkoly na školní rok 2021/2022 (materiální): 
a) Oprava oplocení venkovního areálu směrem k nové přístavbě. 
b) Výměna školního rozhlasu, propojení obou budov. 
c) Nový šatní nábytek do přízemí HB k I. stupni. 
d) Čipový vstup (tělocvična, hlavní vchody, branky). 
e) Kamera směrem na sportovní areál. 
f) Výstavba 2. tělocvičny – výběr pozemku, jednání s ÚMČ. 
g) Výměna kotlů za výkonnější kondenzační. 
h) Zateplení a výměna oken v nové části hlavní budovy. 
i) Oprava střechy školy, výměna okapů, svodů. 
j) Postupná výměna lina a osvětlení ve třídách. 
k) Další zlepšování vybavení pomůckami. 

11) Hlavní úkoly na školní rok 2020/2021 (výchovně vzdělávací): 
a) Ověřování a úpravy školního vzdělávacího programu „Věřit si a znát“ (výuka Informatiky ve 4. ročníku, 

volitelné předměty v 9. ročníku). K ověřování využít také srovnávací testy na konci školního roku (SCIO?).  
b) Metody a postupy ve výuce – využití moderních technologií, zvýšení ICT dovedností učitelů, výuka Inf. 
c) Podpora žáků na začátku školního roku, úpravy tematických plánů a dohnání neprobraného učiva z II. pol. 

2020/21, využít Národní plán doučování, Pedagogické intervence. 
d) Předmětové týmy – pravidelná setkávání, využívání moderních technologií pro sdílení materiálů (MS Teams). 
e) Pokračování v kvalitním systému uvádějících učitelů – vzájemné hospitace. 
f) Další vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřit na ICT dovednosti učitelů, formativní hodnocení, výuku 

Inf. 
g) Klima školy – hodnocení rodičů a učitelů na konci školního roku, srovnání s předchozími. 
h) Klima třídy – práce s třídním kolektivem, evaluace a sledování vývoje pomoci dotazníku na www.proskoly.cz 

od 5. ročníků. 
i) Třídnické hodiny – pravidelné setkávání TU se třídou: I. stupeň 1 x měsíc, II. stupeň 1 x 14 dní. 
j) Pořádek ve třídách, kulturní prostředí ve škole – výzdoba, kronika na stěnách školy. 
k) Prohloubení hygienických návyků žáků, ochrana zdraví žáků.  

Diskuze: 

 Námět na rozdělení TS na I. a II. stupeň – posun alespoň časový (např. 30 minut). Ředitel školy projedná 
s vedení školy a bude o případné úpravě rodiče informovat. 

 Informační ceduli na můstek u ŠD, že se přes tento zvonek nevyzvedávají děti. Bude doplněna. 

 Informování rodičů přes Školu OnLine (nebudou již zasílány emaily). Ředitel školy vysvětlil, že pouze 
tento způsob informování rodičů je průkazný, škola má informaci o přečtení zprávy rodiči. Tímto 
způsobem jsou možné provádět také rychlé ankety mezi rodiči. 

 Testování dětí. Nyní 3x screeningové testování, pak by již testy neměly být. 

 V případě distanční výuky rodiče projevili zájem o online třídní schůzky co nejdříve. Ředitel vzal na 
vědomí, zorganizování TS není problém a v případě distanční výuky proběhnou v co nejkratším čase. 

 
V Praze dne 6.9.2021  zapsal: Jiří Měchura ověřil: Karel Nenička 

http://www.proskoly.cz/

