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14.11.2022 – 2. setkání KPŠ při ZŠ nám Bří Jandusů 2, Praha-Uhříněves  

Přítomno: 26 třídních důvěrníků (TD) 

Zápis: 

1) Rozpočet KPŠ na období 1.9.2022 – 31.8.2023  
a) seznámení s rozpočtem, především s vyčleněním prostředků na herní prvek u ŠD a dále úhradu 

divadelních představení pro ŠD (vybrané finance budou následně KPŠ refundovány) 
b) schválení rozpočtu Třídními důvěrníky. HLASOVÁNÍ (26-0-0) – odsouhlaseno 

2) Čtvrtletní hodnocení – ve škole online zveřejníme 14.11.2022 hodnocení žáků v 1. 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). 

3) Akce pro rodiče a děti 
a) Uhříněveský zvoneček – výrobky do 21.11., vyhlášení 25.11. při Rozsvícení betlému. 
b) Rozsvícení betlému 25.11. (16:00 – 17:00). Vystoupení dětí, proslovy farářů, občerstvení, 

zastavení se v předvánočním čase a zklidnění. 
c) Vánoční dílna 26.11. od 9:00 – 13:00. Společné tvoření, divadelní představení žáků 8.C, v rámci 

Multikulturních šablon – setkání s rodiči (prezentace ze zahraničních stáží, informaci o práci 
s žáky jiného interkulturního prostředí, odborník na toto téma…). 

4) Ostatní 
a) Ředitel školy a někteří další zaměstnanci již testují novou mobilní aplikaci Školy OnLine. Do tohoto 

testování můžeme zapojit i rodiče, kteří projeví zájem. 
b) Informace k udělenému ředitelskému volnu 18.11.2022 – školení učitelů a workshop na téma 

kázeňská opatření a hodnocení chování. Toto bude mít ještě pokračování na 2. setkání o 
pololetních prázdninách 3.2.2023. 

c) Digitální učební pomůcky, Prevence digitální propasti – škola nakoupila 60 chromebooků a 
využívá je ke zvyšování digitální gramotnosti žáků od 1. do 9. ročníku v běžných hodinách. 
Nakoupili jsme a plánujeme nakoupit i digitální pomůcky do některých předmětů (Hv, F, Př, Ch). 
Škola také disponuje digitálními technologiemi pro znevýhodněné žáky, kteří nemají vlastní. 
Investice do těchto technologií je téměř 900 tis. Kč. 

5) Prezentace ze zahraničních stáží pedagogů a setkání s odborníkem 
a) Naši pedagogové (celkem 10 pedagogů) v rámci výzvy 49 absolvují 5 stáží – do Španělska, Řecka, 

Lotyšska, na Azorské ostrovy a do Švédska. Tyto stáže jsou pro nás velmi cenné – rozdílné 
vzdělávací systémy, přístupy k žákům, začleňování cizinců do výuky atd. 

b) Naše škola navázala spolupráci se školou 21st Athens Primary School "Lela Karagianni" a v květnu 
2023 přijmeme na stáž pedagogy této školy. 

c) První setkání s rodiči – prezentace ze stáže v Řecku a dále informace a diskuze na téma 
interkulturní, globální a rozvojové vzdělávání (informace o podpoře dětí s OMJ, o výuce ČJ pro 
cizince atd.). 

d) Pozvánka na druhé setkání s rodiči, které proběhne v sobotu 26.11.2022 
e) Externí garantkou pro oblast interkulturního, globálního a rozvojového vzdělávání a také pro 

oblast rovných příležitostí je Mgr. Kateřina Kaňoková (dostupná je také každý 1. pátek 8:00 – 
13:00 v Otevřeném informačním centru. 

Diskuze: 

 Diskuze týkající se LVK. Informace, že v současné době je přihlášeno 22 žáků ze 7. tříd a 23 žáků z 6. tříd. 
V případě, že by celkový počet přihlášených byl do 55, pak kurzy spojíme do jednoho (termín 18. – 
25.2.2023). Možnost příspěvku z prostředků KPŠ na lyžařský kurz 6. – 7. tříd. Většinově spíše proti, raději 
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přebytečné finance utratit za něco, co škole zůstane – herní prvky u ŠD. Škola se poohlíží i po jiných 
ubytovacích zařízeních, v případě, že rodiče budou mít tip na ubytování cca 60 osob v docházkové 
vzdálenosti vhodných sjezdovek, ať ho předají řediteli školy. Informace, že naše škola pořádá 8 denní 
kurz a v ceně je vše (ubytování, plná penze, doprava, vleky, odměny pro děti, případné výlety). 

 Diskuze týkající se cen energií. Škola bude mít z důvodu vysokých cen rozpočet na provoz v deficitu cca 
800 tis. Kč. Neuvažuje se o zavření a „plynových“ prázdninách. Ředitel je v jednání s MČ P22, aby 
společně tuto situaci vyřešili. MČ předala řediteli nabídky na modernizaci kotelny s různými řešeními. 
Dle názoru ředitele školy jsou finanční náklady na alternativní řešení příliš vysoké a pravděpodobně by 
kotelna zůstala plynová. 

 
V Praze dne 14.11.2022  zapsal: Jiří Měchura ověřil: Karel Nenička 


