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5.9.2022 – 1. setkání KPŠ při ZŠ nám Bří Jandusů 2, Praha-Uhříněves  

Přítomno: 30 třídních důvěrníků 

Zápis: 

1) Volba třídních důvěrníků na třídních schůzkách (členské schůzi) dne 5.9.2022. Zvolení třídní důvěrníci 
jsou uvedeni v příloze tohoto zápisu a souhlasí se zveřejněním svých údajů (jméno a email) na webu 
školy. HLASOVÁNÍ (30-0-0) – 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. Hana Ragačová  

3. Iveta Brixí  

c) vedení účetnictví:  
1. Jana Neničková  

Revizní komise zkontroluje účetní uzávěrku – zodpovídá Nenička. 

3) Poděkování za financování školních akcí ve školním roce 2021/2022. Jednalo se především 
o financování vychovatelů a instruktorů na ŠvP, sportovní kurzy, 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 (30-0-0) – 
odsouhlaseno. 

5) Rozpočet KPŠ na období 1.9.2022 – 31.8.2023 rozpočet zpracuje výbor KPŠ a předloží do konce září 2022 
Třídním důvěrníkům ke schválení.  

6) 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 (30-0-0) – 
odsouhlasena úhrada členských příspěvků z prostředků KPŠ (cca 780 žáků x 20 Kč = 15 600 Kč). Platbu 
zaslat do 31.1.2023. 

7) Úprava Školního  řádu – Pravidel pro hodnocení žáků, platnost od 1.9.2022:  
 změny se týkají hodnocení chování na vysvědčení 

 platí, že NTU = 1 bod, DTU = 3 body, DŘŠ = 5 bodů 

 nově je udělována 2 z chování od 9 bodů a 3 z chování za 14 bodů 

 snížená známka může být udělena i při jednorázovém prohřešku 

8) Co se podařilo splnit, vystavělo přes prázdniny: 
a) Oprava septiku u nové přístavby. 
b) Drobné úpravy ve škole – malba, mytí oken, doplnění šatních skříněk, nábytku atd. 
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c) Ředitelské testy (podklad pro rozdělování do skupin Aj od 6. ročníku), Klima školy (rodiče i učitelé), 
Rizikové oblasti (žáci), Klima třídy (žáci). Vše bude součástí Evaluační zprávy – některé části 
zveřejníme. 

d) Národní plán doučování – doučování napříč předměty (podpora žáků po distanční výuce), malé 
skupinky žáků, výuka Čj pro cizince atd. 

e) Zahájení nové informatiky od 4. ročníku. Letos již 4. – 9. ročníky. 
f) Velmi dobré výsledky žáků v přijímacím řízení 

 
 

 

9) Hlavní úkoly na školní rok 2022/2023 (materiální): 
a) Oprava oplocení venkovního areálu směrem k nové přístavbě. 
b) Výměna školního rozhlasu, propojení obou budov. 
c) Čipový vstup (tělocvična, hlavní vchody, branky). 
d) Výstavba 2. tělocvičny – výběr pozemku, jednání s ÚMČ. 
e) Výměna kotlů za výkonnější kondenzační. 
f) Zateplení a výměna oken v nové části hlavní budovy + nátěr dřevěných oken hlavní budovy. 
g) Postupná výměna lina a osvětlení ve třídách. 
h) Další zlepšování vybavení pomůckami. 
i) Revize, výměna rozvodů učebny Fy. 

10) Hlavní úkoly na školní rok 2022/2023 (výchovně vzdělávací): 
a) Ověřování a úpravy školního vzdělávacího programu „Věřit si a znát“ (výuka Informatiky od 4. do 9. ročníku).  
b) Metody a postupy ve výuce – zvyšování digitální gramotnosti v běžných předmětech, využití chromebooků, 

moderních technologií. 
c) I nadále se zaměřit na vysokou úroveň dovedností žáků v předmětech M, Čj, Aj. K ověřování využít ředitelské 

testy na konci školního roku.  
d) Po dvouletém problematickém období (COVID) opět zvýšit vzájemnou spolupráci (hospitace) mezi učiteli. 

Navýšit také množství hospitací ze strany vedení školy a následné rozbory s učiteli. 
e) Další vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřit na ICT dovednosti učitelů, digitální gramotnost. 
f) Klima školy – hodnocení rodičů a učitelů na konci školního roku, srovnání s předchozími. 
g) Klima třídy – práce s třídním kolektivem, evaluace a sledování vývoje pomoci dotazníku na www.proskoly.cz 

od 5. ročníků. 
h) Zefektivnit práci školního poradenského pracoviště, spolupráce se školním psychologem (sociálním 

pedagogem), speciálním pedagogem, pravidelné setkávání cca 1x týdně. Realizovat opět dotazník Rizikové 
oblasti pro žáky. 

i) Třídnické hodiny – pravidelné setkávání TU se třídou: 3. – 5. ročník 1 x měsíc, 6. – 9. ročník 1 x 14 dní. 

PRŮMĚR
DOLNÍ 

KVARTIL
MEDIÁN

HORNÍ 

KVARTIL
MAXIMUM

UCHAZEČI O 4LETÉ OBORY 79634 78221 50,0 55,7 40 56 70 100

UCHAZEČI O 6LETÁ GYMNÁZIA 5768 5701 50,0 59,2 44 60 74 100

UCHAZEČI O 8LETÁ GYMNÁZIA 17946 17659 50,0 54,0 38 54 70 100

                                               CELKEM 88 88 × × × × × ×

UCHAZEČI O 4LETÉ OBORY 60 60 62,5 64,0 52,0 64,0 79,0 94,0

UCHAZEČI O 6LETÁ GYMNÁZIA 10 10 67,5 71,4

UCHAZEČI O 8LETÁ GYMNÁZIA 18 18 52,1 55,6

CELÁ ČR

ČESKÝ JAZYK

PŘIHLÁŠENI KONALI

PRŮMĚRNÉ   

PERCENTILOVÉ 

UMÍSTĚNÍ V ČR

ŠKOLA

% SKÓR

PRŮMĚR
DOLNÍ 

KVARTIL
MEDIÁN

HORNÍ 

KVARTIL
MAXIMUM

UCHAZEČI O 4LETÉ OBORY 79634 78443 50,0 45,4 28 44 62 100

UCHAZEČI O 6LETÁ GYMNÁZIA 5768 5709 50,0 53,5 38 54 70 100

UCHAZEČI O 8LETÁ GYMNÁZIA 17946 17671 50,0 44,8 28 44 60 100

                                               CELKEM 88 88 × × × × × ×

UCHAZEČI O 4LETÉ OBORY 60 60 64,5 57,1 38,0 60,0 74,0 94,0

UCHAZEČI O 6LETÁ GYMNÁZIA 10 10 70,5 68,4

UCHAZEČI O 8LETÁ GYMNÁZIA 18 18 52,7 46,9

CELÁ ČR

ŠKOLA

MATEMATIKA

PŘIHLÁŠENI KONALI

PRŮMĚRNÉ   

PERCENTILOVÉ 

UMÍSTĚNÍ V ČR

% SKÓR
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Diskuze: 

 Lyžařské výcvikové kurzy (LVK) v 6. a 7. třídách. V minulém roce převyšoval zájem žáků nabídku. 
Požadavek na informování rodičů s delším předstihem, že proběhne přihlašování na akce. Přihlašování 
proběhne cca do konce září, spuštění přihlašování v průběhu pracovního týdne. Škola má blokované 
termíny 2 roky dopředu a z organizačních důvodů je velmi komplikované navyšovat počty míst 
na kurzech. 

 Střídání žáků na Tv v tělocvičně a v sokolovně. Je spravedlivě rozděleno mezi I. i II. stupeň. Nebudeme 
preferovat I. stupeň do tělocvičny. 

 Kroužky pro I. stupeň, je jich méně. Pro I. stupeň je primárně určena ŠD, projednám s vedoucí 
vychovatelkou využití volné hodiny v tělocvičně pro družinové děti. 

 Adaptační kurzy pro 6. ročníky. V 6. třídách jsou plánovány, ve vyšších ročnících dle zájmu rodičů – 
financování rodiči. 

 Plavání žáků. V I. pololetí 2022/2023 jezdí žáci 2. a 3. ročníků, ve II. pololetí 2022/2023 budou plavat žáci 
4. a 5. ročníků. Dle Školního vzdělávacího programu je povinné ve 2. a 3. ročníku (jedno pololetí, 20 lekcí). 
Z důvodu COVID opatření v minulosti škola dohání to, co se nekonalo. Škola hradí bazén (pronájem 
i instruktory) i dopravu. 

 Možnosti přesunů přes hřiště. V případě organizovaných kroužků, bude při vyzvedávání dětí z nové 
přístavby (NP), umožněn vedoucímu s dětmi průchod přes hřiště. Pro přivádění žáků do školy není 
rodičům průchod přes hřiště povolen, do NP přichází ul. V Potokách. 

 
V Praze dne 5.9.2022  zapsal: Jiří Měchura ověřil: Karel Nenička 


