
Klub přátel ZŠ Dobřichovice 

Zápis ze schůzky třídních důvěrníků 7.4. 2011, 17.30-18.30h 
  

Účastníci: paní Čapounová (1.A), Kischerová (1.B), Konečná (2.A), Dybalová (3.A), Kotulová (4.B), 
Lonie (4.C), Jandourková (5.A), Halounková (6.B), Janoušová (7.A), Slámová (8.), Ostrýtová (9.B) a 
Kolářová (S.II), páni Ryšavý (2.B), Lebeda (2.C, předseda) a Stejskal (ředitel) 
  

1. Dobřichovická míle (16.4.) 
-         pan ředitel informoval o stavu příprav a získal jména dobrovolníků potřebných 

k zajištění posledních nepokrytých úkolů 
-         VŠICHNI JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI K ÚČASTI, ZEJMÉNA AKTIVNÍ ;) 

  
2. Třídní schůzky (13.4.) 

-         Třídní důvěrníci ve spolupráci s třídní učitelkou připomenou rodičům existenci 
KPŠ, požádají znovu o emaily, aby mohli být v kontakty, když je třeba a s co 
nejvíce rodiči: 

                                                               i.       mohli je informovat o aktivitách a zápisech KPŠ 
                                                             ii.      mohli od rodičů získávat podněty, připomínky, přání, nápady 

k fungování školy 
                                                            iii.      mohli pomoci zprostředkovat nabídku rodičů pro děti a školu, jako 

je organizace exkurzí, kroužků, přednášek apod. 
-         zápisy ze schůzek KPŠ budou rovněž zasílány všem třídním učitelkám a 

k dispozici na webových stránkách školy (http://www.zsdobrichovice.cz/) 
(rozeslání třídním učitelkám a vyvěšení na web zařídí pan ředitel) 

  
3. Příspěvky do rozpočtu KPŠ 

-         Na druhou výzvu třídních učitelek a důvěrníků k zaplacení ročních příspěvků 
reagovalo několik rodičů a podařilo se vybrat dodatečných cca 6000 Kč 
  

4. Organizace dalších akcí 
-         přípravy Maškarního plesu budou zahájeny až na další schůzce KPŠ (viz níže) 

  
5. Připomínky, náměty a různé 

-         Kroužek výpočetní techniky – pan Siblík je dlouhodobě nemocen, zatím 
nevíme, jak bude kroužek vypadat dále, určitě se ale bude vracet část 
zápisného 

-         Počet žáků při výuce cizích jazyků – zatímco na 2 stupni se docela daří třídy 
dělit (max. 15 žáků ve třídě), na 1. stupni je až 25 žáků na třídu a kvalita výuky 
trpí. Pan ředitel informoval, že je to zejména problém peněz, ale že od příštího 
roku by měla škola mít dodatečné zdroje, které by měly snížit počet žáků i na 
1.stupni 

-         Přístavba školní budovy – žádost o příspěvek na Ministerstvo financí neuspěla, 
škola se bude pokoušet sehnat prostředky dál 

-         Pochvalné ohlasy od rodičů a dětí si vysloužil Den otevřených dveří a Noc 
s Andersenem 
  

6. Další schůzka KPŠ – předběžně 14.9. 2011 od 18h (přesnější pozvánka ještě přijde) 
  

Zapsal: Petr Lebeda, lebeda@glopolis.org 


