
Zápis	  ze	  schůze	  třídních	  důvěrníků	  KPŠ	  5.	  11.	  2014	  

	  

Přítomni:	  

Kratochvílová	  2.a,	  Cabálková	  2.b,Nolová	  4.b,	  Kočišová	  5.a,	  Kischerová	  5.b,	  Dybalová	  7.a,	  Jírová	  7.b,	  
Dybalová	  9.b	  
(celkový	  počet	  zástupců	  ke	  dni	  5.	  11.	  2014	  je	  15.)	  
pan	  ředitel	  Stejskal	  

Omluveni:	  Jirásková	  4.c,	  Kubatová	  9.a,	  Mašitová	  8.b	  

Přítomna	  byla	  nadpoloviční	  většina	  zástupců,	  a	  tudíž	  schůze	  byla	  usnášeníschopná.	  

1. Zpráva	  o	  hospodaření	  za	  období	  leden	  až	  srpen	  2014	  

Zprávu	  vypracovala	  paní	  Ing.	  Klimešová,	  která	  vede	  účetnictví	  fondu	  KPŠ,	  za	  což	  ji	  patří	  velký	  dík.	  	  

Ke	  zprávě	  nebyly	  vzneseny	  žádné	  dotazy.	  

	  

2. Čerpání	  rezervy	  

50	  000	  Kč	  -‐	  bylo	  použito	  na	  obnovu	  povrchu	  na	  školním	  hřišti,	  částka	  bude	  odečtena	  v	  účetním	  roce	  
2014/2015	  

25	  000	  Kč	  –	  příspěvek	  na	  psychologické	  poradenství	  nad	  rámec	  běžného	  rozpočtu,	  kde	  je	  na	  tyto	  
služby	  vyčleněno	  rovněž	  25	  000Kč.	  	  
	  
	  	  	  	  	  	   V	  průběhu	  školního	  roku	  bude	  realizován	  podpůrný	  program	  pro	  žáky	  4.	  až	  8.	  tříd,	  jehož	  
obecným	  cílem	  je	  posilování	  pozitivního	  klimatu	  třídy	  a	  respektující	  ho	  chování.	  Jedná	  se	  o	  tři	  
dvouhodinová	  setkání	  s	  jednotlivými	  třídami,	  které	  povede	  paní	  psycholožka	  Mgr.Jana	  Pelinka	  
Doksanská.	  	  
	  	  	   	  Cestou	  dialogu,	  hraní	  rolí,	  pozorování	  si	  žáci	  jednotlivých	  tříd	  budou	  moci	  reálně	  zažít	  princip	  
aktivního	  naslouchání	  a	  zdravého	  vyjadřování	  svých	  myšlenek.	  
Některá	  témata	  našich	  setkání:	  
	  -‐	  Skupina,	  začleňování,	  identifikace	  
	  -‐	  Dynamika	  vztahů,	  soutěžení	  a	  kooperace	  jako	  procesy	  důležité	  pro	  další	  osobnostní	  rozvoj	  a	  
uplatnění	  v	  životě	  
-‐	  Tolerance	  –	  netolerance	  
-‐	  Respekt	  –	  devalvace	  

Rozsah	  a	  hloubka	  uchopení	  témat	  se	  bude	  odvíjet	  od	  konkrétní	  situace	  ve	  třídě.	  
	  Součástí	  přímé	  práce	  s	  třídními	  kolektivy	  je	  také	  zpětná	  vazba	  třídním	  učitelům,	  směrovaná	  k	  dalším	  
možnostem	  práce,	  např.	  v	  třídnických	  hodinách.	  

20	  000	  Kč	  –	  je	  zatím	  vyčleněno	  na	  mobilní	  dopravní	  hřiště.	  Toto	  téma	  je	  zatím	  v	  jednání.	  Nabízí	  se	  jak	  
možnost	  „pozvat	  “	  dopravní	  hřiště	  do	  Dobřichovic	  nebo	  využit	  dopravní	  hřiště	  v	  Berouně.	  



3. Příspěvky	  KPŠ	  na	  rok	  2014/2015	  

Výše	  příspěvků	  na	  rok	  2014/2015	  zůstává	  stejná,	  tj.	  300	  Kč	  na	  žáka.	  Laskavě	  prosíme	  paní	  učitelky	  o	  
výběr	  příspěvku	  do	  konce	  roku	  2014.	  

4. Plánované	  akce	  KPŠ	  ve	  školním	  roce	  2014/2015	  

29.	  11.	  2014	  Zimní	  burza	  dětského	  oblečení,	  sportovních	  potřeb…,	  budova	  2.	  Stupně	  ZŠ	  
17.	  1.	  2015	  Dětská	  maškarní	  bál,	  sokolovna	  16-‐18	  hod	  
28.	  3.	  2015	  Jarní	  burza	  dětského	  oblečení,	  sportovních	  potřeb…,	  budova	  2.	  Stupně	  ZŠ	  
18.	  4.	  2015	  Dobřichovická	  míle	  –	  spolupráce	  na	  vytyčení	  tratě	  	  

Bližší	  informace	  o	  jednotlivých	  akcích	  budou	  umístěny	  na	  webové	  stránky	  školy,	  plakáty	  budou	  
vyvěšeny	  na	  dveře	  školy	  a	  veřejná	  místa,	  a	  děti	  1.	  stupně	  budou	  mít	  informace	  nalepeny	  v	  ŽK.	  Toto	  je	  
možné	  jen	  díky	  skvělé	  spolupráci	  KPŠ	  s	  týmem	  ZŠ.	  

	  

5. Diskuze	  

Čítárna	  –	  žáci	  mohou	  využívat	  čítárnu	  na	  2.st:	  

-‐	  během	  přestávky	  před	  odpoledním	  vyučováním,	  kde	  je	  zajištěn	  dozor	  
-‐	  po	  vyučování	  (bez	  dozoru)	  s	  písemným	  souhlasem	  rodičů	  

Dotazník	  	  „Rodiče	  vítáni“	  –	  	  Naše	  škola	  by	  se	  ráda	  zapojila	  do	  sítě	  škol	  s	  certifikátem	  Rodiče	  vítáni.	  A	  
jelikož	  vedení	  školy	  by	  rádo	  znalo	  názor	  zástupců	  rodičů	  dětí,	  byli	  jsme	  požádáni	  o	  vyplnění	  
dotazníku.	  Což	  je	  důkazem	  dobré	  spolupráce	  rodičů	  a	  vedení	  školy.	  

Termín	  další	  schůze	  KPŠ	  je	  stanoven	  na	  středu	  22.	  4.	  2015	  v	  18	  hodin	  v	  budově	  2.	  stupně	  ZŠ	  	  

	  

Zápis	  sepsala	  Petra	  Dybalová	  

7.	  11.	  2014	  


