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11.4.2022 – 4. setkání KPŠ při ZŠ nám Bří Jandusů 2, Praha-Uhříněves  

Přítomno: 23 třídních důvěrníků (TD) 

Zápis: 

1) Výběrové zjišťování výsledků vzdělávání v 9. třídách – organizuje ČŠI 
a) Termín 16.5.2022 z M. 
b) Termín 17.5.2022 z Čj. 

2) Autoevaluace školy  
a) Dotazníky Klima školy (rodiče) proběhnou elektronicky přes portál www.proskoly.cz (v týdnu 

23.5. – 27.5.2022). 
b) Ředitelské testy z M, Čj a Aj pro žáky 5. – 8. tříd (23.5. M, 25.5. Čj, 26.5. Aj). 
c) Výstupy z ředitelských testů z Aj budou využity pro dělení žáků do skupin Aj. 
d) Dotazník Odhalení rizikových oblastí pro žáky 5. – 8. tříd (24.5.) 

3) Školní psycholog 
a) Předjednána psycholožka (všeobecná prevence, selektivní prevence, diagnostika v hodinách, 

konzultace s učiteli, rodiči…); červen – prosinec 2022 1x v týdnu (úvazek 0,1); od ledna 2023 2x 
v týdnu (úvazek 0,4). 

b) Nyní pracujeme na uzavření pracovní smlouvy. 

4) Mobilní aplikace Škola OnLine (ŠOL) 
a) Ředitel školy je v úzkém týmu konzultantů (cca 6 osob). 
b) Možnost se zapojit: „5 základních požadavků, které v mobilní aplikaci požadujete“. Podněty 

zašlete do 19.4.2022 na reditel@zsjandusu.net. 

5) Volba volitelných předmětů (současné 8. třídy na příští rok) 
a) Volba proběhne online přes ŠOL 23.5. – 27.5.2022. 
b) Výběr z: Kaj, Mp, Vp, Zp, Pp, Ph, Dp. 
c) Rodiče bližší informace v předstihu dostanou. 

6) Zápis do 1. tříd 
a) 27. – 28.4.2022 zápis do 1. tříd „klasický“ – k dnešnímu dni registrováno 114 dětí 
b) 9.6.2022 zápis pro uprchlíky 

7) Žákovské knížky, žákovské zápisníky 
a) Jak využíváte školní řád, který je zde v tištěné formě uveden? Je dostačující verze na webu? 

8) Adaptační kurzy (6., 7. třídy) 
a) Zpětně neproběhnou, finance nelze přesunout. 
b) Třídní učitelům bylo navrženo uspořádat vícedenní výlety na posílení sociálních vazeb mezi žáky. 

9) Ve třídách probíhají kurzy 1. pomoci (AID GAME) 
a) Spolufinancuje KPŠ. 
b) Jaké jsou reakce? 

Diskuze: 

 ad 7) Rodiče v ŽK nepotřebují tištěný školní řád, místo něj lze vložit Kodex komunikace mezi školou a 
rodiči. 

 ad 8) Rodiče by ocenili, kdyby se kohezivní výjezdy uskutečnily i za cenu toho, že by si to doplatili sami. 
Možnost udělat kohezi s výjezdem mimo školu (vícedenní), případně udělat ve škole (levnější varianta). 

 ad 9) Velmi dobrá zpětná vazba, rodiče si tyto kurzy 1. pomoci chválí. 
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 Plavání v 5. třídách, proč se uskutečňují?  Jedná se o náhradu za období Covid, tyto náhrady plavání 
probíhají i v jiných ročnících. 

 Plavání v Aquaparku Čestlice – velká spokojenost jak s prostředím, tak i s instruktory plavání. Škola má 
již domluvené plavání do Aquaparku Čestlice i na rok 2022/2023. 

 Parkování naproti škole, velmi často obsazené firemními auty bez hodin. Ředitel školy oznámí Městské 
policii. 

 Proč není možnost volby z více 2. cizích jazyků od 7. ročníku, ale je nabízen pouze Nj? Je to 
z organizačních důvodů, 2. cizí jazyk má na II. stupni dotaci 6 hod. a ještě více to rozmělňovat mezi více 
cizích jazyků není výhodné. Výběr jazyků by mohl být každý rok jiný, což by situaci ještě komplikovalo. 
Nesnadné hledání náhrady za učitele v případě odchodu, nepřítomnosti. Nj je v okolních státech 
využitelný a v ZŠ se jedná především o motivaci pro výuku cizích jazyků. Do budoucna bude tento 2. cizí 
jazyk pravděpodobně opět nepovinný (v rámci velké revize RVP). Tento bod byl řešen již na předchozím 
setkání KPŠ 7.3.2022. 

 Školní hřiště, rozšířit otevírací dobu? Škola motivuje žáky pro sport, oznámila na webu, emailem, že hřiště 
je otevřeno, vyhlásí ještě rozhlasem. Bude sledována návštěvnost a průběžně vyhodnocován zájem. 

 Školní jídelna, kvalita jídla, možné zvýšení ceny, aby jídlo bylo kvalitnější, počet jídel na výběr a 
kombinace jídel v daných dnech (složení jídelníčku)? Řešení není v kompetenci školy, ředitel školy 
zopakoval výstup z předchozího setkání KPŠ ze 7.3.2022.  

 
V Praze dne 11.4.2022 zapsal: Jiří Měchura ověřil: Karel Nenička 


