
29.4.2019 – 4. setkání KPŠ při ZŠ nám Bří Jandusů 2, Praha-Uhříněves  

Přítomno: 16 třídních důvěrníků 

Zápis: 

1) Rozbor hospodaření KPŠ za rok 2014 - 2018 (p. Nenička): 
a) výdaje se každý rok zvyšují  
b) kontrolu provede Revizní komise ve složení: Hana Štětinová, Pavla Peková, Iveta Brixí 

 
částky jsou v tisících Kč: 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

zůstatek k 1.1 615 571 715 261 186 112 

příjmy 340 417 384 417 307 
 výdaje 384 273 *838 492 381 
 * v roce 2016 byl velký výdaj na herní prvky u školní družiny 

2) Finance KPŠ – na TS 29.4.2019 TU apelovali na všechny rodiče, aby se zlepšila platební morálka; připomenuli, 

na co se peníze vynakládají a sdělili, jaká část rodičů ve třídě neplatí.  

3) Klima školy – prosíme vyplnit rodičovský dotazník do 12.5.2019, přihlašovací údaje obdrželi rodiče na TS 
29.4.2019, případně jsou u TU, dotazník je k vyplnění na www.proskoly.cz (Sociometrie – Klima školy rodiče) 

4) Zisk z akcí školy: 
a) 9. školní ples – zisk 27 657,- Kč 
b) Velikonoční dílna – zisk cca 9 901,- Kč (výrazně více oproti očekávání!) 
c) jedná se o výrazné posílení rozpočtu KPŠ z akcí pořádaných školou 

5) Akce školy: 
a) 20.6. od 17:00 školní akademie v divadle U22 – ZMĚNA! 
b) 30.4. sběr papíru – je také výrazným finančním přínosem do rozpočtu KPŠ, do konce roku bude ještě jeden 

sběr 

6) Informace ze zápisu do 1. tříd 
a) 116 dorazilo k zápisu, z toho 108 žádost o přijetí a 8 žádost o odklad 
b) 91 přijato (87 spádoví k nám + 4 spádoví do ZŠ U Obory se sourozencem) 
c) 17 nepřijato (12 spádových do ZŠ U Obory + 5 spádových jinam) 

7) Stojan na koloběžky – nově je instalován pod únikovým schodištěm u nové přístavby 

8) Výstavba druhé tělocvičny školy (pevná hala) – MHMP nepřevedl MČ Praha 22 dotaci na stavbu tělocvičny 
do dalšího roku; ze strany MČ nebyla nyní vůle tělocvičnu na tomto místě postavit; zakázka výstavby tělocvičny 
na házenkářském hřišti je tedy zrušena; projekt na tělocvičnu nebude využit; stavba tělocvičny pro školu 
na jiném místě je zatím v jednání a na úplném počátku… MČ by měla mít bližší informace do konce června 
2019. Ředitel školy je proti výstavbě dočasné přetlakové haly na házenkářském hřišti – muselo by dojít také 
k zastavění určité části hřiště (šatny, toalety), tyto přetlakové haly nejsou pro Tv vhodné, nejsou bezpečné a jsou 
energeticky náročné. 

Diskuze: 

 Přesun policistů k nechráněnému přechodu pro chodce blíže k ulici V Potokách. Zde by také mohli dohlížet na 
zajíždějící auta (couvání přes přechod v ulici V Potokách. Ředitel školy dá podnět na MP v Uhříněvsi. 

 Teoretická výuka v Tv – testy z historie Tv na 2. stupni. Pro děti není motivační, často špatné výsledky. Bylo dále 
sděleno, že testy i s řešením jsou volně přístupné v chodbě u Tv. Ředitel sdělil, že pro některé žáky je to jediná 
možnost, jak si hodnocení v Tv zlepšit. Projedná s učiteli Tv, zda by toto testování nemohlo být dobrovolné. 

 Školní jídelna, stále velké fronty v úterý a také ve čtvrtek. Jak se situace bude řešit? Předbíhání našich dětí 
vychovatelkami a ŠD ze ZŠ U Obory? Proběhlo měření, ředitel sdělil, že posun výuky by problém nevyřešil. Dle 
sdělení rodiče, MČ by měla mít grafy nové, v původních byla chyba? Rozšiřování ŠJ není v plánu, mělo by dojít ke 
změně organizace výdeje. Diskuze nad návazností na autobusy, když dítě déle čeká na oběd. Ředitel si od ŠJ a 

http://www.proskoly.cz/


MČ Praha 22 vyžádá nové grafy a návrh řešení (časování). Ředitel bude informovat vedení ZŠ U Obory 
o předbíhání ve ŠJ. 

 
V Praze dne 29.4.2019  zapsal: Jiří Staněk ověřil: Karel Nenička 


