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6.3.2023 – 3. setkání KPŠ při ZŠ nám Bří Jandusů 2, Praha-Uhříněves  

Přítomno: 13 třídních důvěrníků (TD) 

Zápis: 

1) Hospodaření KPŠ – čerpání rozpočtu za LVK 
a) LVK 6. – 7. tříd DPP instruktoři, zdravotník (plán 63 000 Kč), skutečnost ......................... 34 600 Kč 

LVK 6. a 7. tříd byly spojeny, uskutečnil se v jednom termínu, 55 účastníků.  
b) Platby na KPŠ (celkem dle Matriky 1 136 zákonných zástupců žáků – otec i matka, v některých 

případech pouze jeden zástupce). Plán příjmů 260 000 Kč, vybráno ............................. 263 050 Kč 
c) Plánujeme výměnu 2 herních prvků (6ti úhelník vedle domečku, místo balanční kladiny 

houpačku) – velký herní prvek je neopravitelný, pod ním je dopadová plocha, je v řešení nějaká 
dostupná ekonomická varianta. 

d) Výtěžek z 10. plesu školy – použití na herní prvky u ŠD. 

2) Omamné a psychotropní látky – rodiče II. stupně byli dne 21.2.2023 informováni, že byl dne 15.2.2023 
ve škole nalezen sáček s marihuanou, majitel byl ve spolupráci s policií ČR zjištěn a řešili jsme konzumaci 
těchto omamných a psychotropních látek mimo školu v jedné 9. třídě (skupinka 5 žáků). Rodiče věnují 
zvýšenou pozornost svým dětem a v případě podezření je doporučeno vždy řešit s odborníky, většinou 
to sami rodiče nezvládnou. 

3) Školní poradenské pracoviště 
a) Složení: J. Měchura (ředitel), J. Rothová (zástupkyně), M. Titmanová (sociální pedagog), 

M. Adamec (Speciální pedagog), M. Vítek (primární preventista), T. Voříšková (výchovný 
poradce), Š. Sochůrková (výchovný poradce, K. Sovová (výchovný poradce) 

b) Pravidelně 1x 14 dní se setkávají, určují strategie řešení daných situací a přenášejí zpět ke TU. 
U náročnějších případů pomáhají s řešením. 

c) V případě nejnáročnějších případů, konzultují s odborníky, na řešení zařizují externisty. 
d) Individuální konzultace (M. Titmanová) na základě komunikace s rodiči, učiteli. 
e) Připomenutí, že škola má online schránku důvěry NNTB:  

https://www.zsjandusu.net/skola/schranka-duvery-nntb/  

4) 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 

(3.6. – 11.6.2023). 
c) Ředitelské testy z M, Čj a Aj pro žáky 5. – 9. tříd (5.6. – 9.6.2023). v Aj testy slouží jako podklady 

pro rozdělení do skupin. Testy jsou hodnoceny pouze %, nejsou součástí hodnocení žáků na 
vysvědčení. 

5) Plánované investice, opravy 
a) Výměna kotlů 
b) Čipový systém 
c) Protipožární dveře v hlavní budově školy 
d) Oprava, výměna herních prvků viz bod 1 c). 

6) Plánované akce 
a) Do 24.3.2023 – soutěž Uhříněveské vajíčko – kategorie pro děti i dospělé, vyhlášení výsledků na 

Uhříněveském jarmarku 1.4.2023. 
b) Velikonoční dílna 1.4.2023 od 9:00 – 14:00. 
c) Noc s Andersenem 31.3. – 1.4.2023 pro přihlášené žáky (cca 90). 
d) ŠvP, Sportovní kurzy – informace přes třídní učitele. 

https://www.zsjandusu.net/skola/schranka-duvery-nntb/
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e) Školní akademie 26.6.2023. 
f) Rozlučka 9. tříd s rodiči 29.6.2023. 
g) Do konce školního roku proběhne ještě sběr papíru. 

7) Zápis do 1. tříd 
a) 27.3.2023 – spuštěny registrace na zápis do 1. tříd 
b) 19. – 20.4.2023 zápis do 1. tříd 

Diskuze: 

 Fond Solidarity – účel fondu, apelovat na učitele, aby vyhledávali žáky, kterým by příspěvek pomohl, aby 
nebyli vyčleněni ze školních akcí. Ředitel školy nejpozději v průběhu měsíce dubna 2023 upraví vnitřní 
směrnici tak, aby umožnila i více individualizovat pomoc a vyplatit vyšší částky až např. do 10 tis. Kč. Bližší 
informace jsou na webu školy: https://www.zsjandusu.net/aktuality/nejnovejsi/fond-solidarity-ve-ii-
pololeti-20222023/ 

 Lyžařský kurz 6. – 7. tříd 18.-25.2.2023 – dotazy týkající se ubytování, pitného režimu, stravování, svačin, 
matrací… Ředitel: Jedná se o ubytování jednoduššího typu. V průběhu kurzu byla na hotelu kontrola 
z hygieny, nevíme o zásadních pochybeních. Strava je klasická česká kuchyně, jedno jídlo bylo dle sdělení 
účastníků lehce přesolené. Žáci měli snídani, oběd, odpolední svačinu (vydávanou jako 2. večeře) a večeři. 
Pitný režim zajištěn v průběhu celého dne (várnice s čajem). Pokoje s palandami, některé matrace dělené 
na 3 části. V hotelu je bufet, wellness. Žáci na pokojích tráví minimum času (odpolední klid a pak cca po 
22:00 – 8:00). Sprchy a toalety společné na chodbě. Tento hotel má ale také nesporné výhody, majitel 
účtuje pouze skutečný počet nocí, neúčtuje storno, škole neúčtoval např. zrušení jednoho kurzu, je téměř 
na svahu, není třeba nikam dojíždět. Sjezdovky v Čenkovicích a Červené vodě jsou ideální pro výuku a 
ceny skipasů jsou velmi příznivé. Škola není příznivcem zahraničních lyžařských zájezdů, které jsou 
výrazně rizikovější. Filozofií školy je organizovat lyžařské zájezdy, které mají přesah do večerních tmelících 
aktivit, vzdělávacích přednášek a kombinující lyžařský výcvik na lyžích, běžkách a jiných aktivitách na 
sněhu. 

 Kumulace testů v jednom dni, týkalo se např. 7. ročníků. Ředitel prověří. Ve škole jsou nastavena pravidla 
tak, aby k tomu nedocházelo. Učitelé budou opětovně písemně instruováni, aby nedocházelo ke 
kumulaci testů a aby uváděli tematické celky ke zkoušení. Zapisování DÚ do Školy OnLine je na 
dobrovolné bázi, ale ředitel školy motivuje učitele, aby zadávali v max. možné míře. 

 
V Praze dne 6.3.2023 zapsal: Jiří Měchura ověřil: Karel Nenička 
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