
č.j.: ZSJAN 0147/2022 

7.3.2022 – 3. setkání KPŠ při ZŠ nám Bří Jandusů 2, Praha-Uhříněves  

Přítomno: 21 třídních důvěrníků (TD) 

Zápis: 

1) Hospodaření KPŠ – čerpání rozpočtu za LVK 
a) LVK 6. tříd DPP instruktoři  ................................................................................................ 34 600 Kč 
b) LVK 7. tříd DPP instruktoři ................................................................................................. 29 400 Kč 

Celkem: 64 000 Kč 
 
LVK se vydařily, z 6. tříd odjelo 47 žáků (85% přihlášených), ze 7. tříd 55 žáků (100% přihlášených). Týden 
distanční výuky před odjezdem byl nutností, jinak bychom museli oba lyžáky zrušit (vybráno přes 500 tis. 
Kč). Chování žáků na akci bezproblémové, jsme dlouhodobě považováni za nejlepší školu u ubytovatele. To, 
že se podařilo oba LVK uskutečnit v plném rozsahu bez karantén, považujeme za malý zázrak. 
 

c) Platby na KPŠ (celkem dle Matriky 1 089 zákonných zástupců žáků – otec i matka, v některých 
případech pouze jeden zástupce). Plán příjmů 260 000 Kč, vybráno ............................. 253 000 Kč 

 
Návrh na příspěvek na první pomoc pro třídy (AID Game) + jiná školení, prim. prevenci .......... 1 500 Kč / třídu 
Celkem .................................................................................................................................................. 42 000 Kč 
Odsouhlasen příspěvek 1500 Kč/třídu – HLASOVÁNÍ (21 – 0 – 0). 

2) Výběrové zjišťování výsledků vzdělávání v 5. a 9. třídách 
a) Termín 9.5. – 3.6.2022 
b) Zjišťování v souhrnu obsáhne široké spektrum vzdělávacích oborů, konkrétní ověřované oblasti 

budou teprve zaslány. 

3) Autoevaluace školy  
a) Škola pravidelně ročně zpracovává evaluační zprávu, která je určena pro interní potřeby. Některé 

části této zprávy zveřejňujeme.  
b) Dotazníky Klima školy (rodiče, učitelé) proběhnou elektronicky přes portál www.proskoly.cz 

(termín 06/2022). 
c) Plánujeme také ředitelské testy z M, Čj a Aj pro žáky 5. – 9. tříd (23. – 27.5.2022). 

4) Kodex komunikace mezi školou a rodiči 
a) Veškeré informace na webu školy https://www.zsjandusu.net/rodice/kodex-komunikace/ 
b) Video. 
c) Možnost konzultací s Kateřinou Kaňokovou. 

5) Plánované investice, opravy 
a) Oprava jímky 
b) Výměna kotlů 

6) Plánované akce 
a) Do 1.4.2022 – soutěž Uhříněveské vajíčko – kategorie pro děti i dospělé, vyhlášení výsledků na 

Uhříněveském jarmarku 9.4.2022. 
b) Velikonoční dílna je letos zrušena. 
c) ŠvP budou probíhat – informace přes třídní učitele. 
d) Zájezd do Německa pro 8. třídy (4. – 6.5.2022) a pro 9. třídy (22. – 24.6.2022). 
e) Sportovní kurz 9.A + 9.C (13. – 17.6.2022), 9.B (17.6. – 20.6.2022). 
f) Školní akademie 27.6.2022. 
g) Rozlučka 9. tříd s rodiči 29.6.2022. 
h) Do konce školního roku proběhne ještě sběr papíru. 

https://www.zsjandusu.net/rodice/kodex-komunikace/
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7) Ukrajina – humanitární pomoc 

a) Finanční sbírka Člověk v tísni. 

b) Žáci uspořádali ve třídách = dárek, psaní, něco k potěšení dětí. Odvezeno 7.3.2022 k hranicím a 
dále do Lvova (Kyjeva?). Něco bude předáno na hranicích, něco už tady v ČR prvním uprchlíkům. 

c) Děti z Ukrajiny přijímáme dle věku přímo do tříd, není zvláštní skupina. Podpora školy při výuce 
Čj.  

8) Hledáme školního psychologa 

9) Zápis do 1. tříd 
a) 4.4.2022 – spuštěny registrace na zápis do 1. tříd 
b) 27. – 28.4.2022 zápis do 1. tříd 

Diskuze: 

 Válka na Ukrajině – informace od rodičů, jakou mají zpětnou vazbu od dětí, jak byly děti ve škole 
informovány o této situaci. Vhodné je využít např. i třídnické hodiny, na I. st. to bylo závislé na třídní 
učitelce (v některých třídách proběhlo více, v některých méně), na II. st. mají informace, že se tomuto 
tématu věnovali např. M. Ruda, D. Almer (D, Ov, Z). 

 LVK (za 6.B) – odpovídá cena kvalitě objektu? V ceně za LVK bylo ubytování, stravování, doprava, vleky 
a za 8 mi denní pobyt vyšel cca na 7 tis. Kč. Objekt (hotel Atlas v Čenkovicích) je jednoduše zařízen (pokoje 
s palandami, skříněmi po více dětech). V objektu je ale i vířivka a sauna. Jídlo průměrné (cca ze 14 teplých 
jídel byla 2 méně zdařilá a 12 jich bylo dobrých), pravidelně večer svačina – velmi dobré pečivo, buchty 
z místní pekárny, snídaně – švédský stůl, každý den stejná nabídka (cornflakes, šunka, sýr, marmeláda, 
zelenina, párky, rohlíky…). 

 Školní jídelna – kvalita jídla? Je třeba se obrátit přímo na ŠJ, ředitel školy pravidelně dochází do ŠJ a je 
velmi spokojen. 

 Možnost 2. cizího jazyka Španělštiny? Škola nenabízí a ani z organizačních důvodů nabízet nebude. 

 Náročnost, tabulkové výkony, hodnocení v Tv? Vše je popsáno ve ŠŘ, Tv není jen o výkonech, je to i o 
přístupu, hodnotí se i vývoj výkonů žáka. Škola nebude nároky snižovat. 

 Bojí se žáci doma sdělovat informace ze školy? Názor jednoho rodiče, zda škola žákům zakazuje doma 
o některých věcech říkat? Ředitel toto rozhodně popřel, i ostatní rodiče takové informace nemají. 
Případně ihned řešit s daným učitelem (viz bod 4) Kodex komunikace). 

 Proběhnou zpětně adaptační kurzy 6. a 7. tříd? Informace bude předána koordinátorovi primární 
prevence M. Vítkovi, který bude rodiče 6. a 7. tříd o tomto informovat. 

 
V Praze dne 7.3.2022 zapsal: Jiří Měchura ověřil: Karel Nenička 


