
Zápis ze schůze třídních důvěrníků KPŠ 9. 4.2014 

 

Přítomni: 

Kratochvílová 1.a, Cabálková 1.b, Babiaková 2.a, Tesner 2.b, Nolová 3.b, Kočišová 4.a, Kischerová 4.b, 

Konrád 4.c, Lebeda 5.c, Dybalová 6.a, Jírová 6.b, Burdová 7.a, Kubatová 8.a, Dybalová 8.b, Koubíková 

9.b, Kolářová S.II 

(celkový počet zástupců ke dni 9.4.2014 je 20.) 

Pazderová 3.a, Jirásková 3.c, Ryšavá 5.b, Mašitová 7.b - omluveni 

pan ředitel Stejskal 

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

Program: 

 

1. Zimní burza 30. 11. 2013  

Poprvé se konala dětská burza pod záštitou KPŠ. Díky spolupráci se školou došlo k lepší 

informovanosti  - lístečky v ŽK, plakáty, info na webu školy, což se odrazilo ve vyšší návštěvnosti.  

Výtěžek z burzy ve výši 2995,- byl předán do fondu KPŠ. 

 

Děkujeme všem organizátorům - paní Chadimové, Nolové a Dybalové z řad rodičů a paní učitelce 

Kutílkové a paní Klimešové za skvělou spolupráci. 

2. Maškarní bál 18. 1. 2014 

Již 3. ročník bálu se konal dne 18. 1. 2014. Vysoká návštěvnost je důkazem toho, že se tato akce stala 

velmi oblíbenou. Peníze, které se vybraly na vstupném (platily pouze děti, nikoli doprovod) se 

obratem použily na zaplacení pronájmu sokolovny, služby DJ a odměny pro děti.  

Děkujeme všem organizátorům, učitelskému sboru za informace v ŽK, na webu školy, p. uč. Kutílkové 

za skvělou spolupráci. 

 

3. Vánoční trhy dětské 

Jako již každoročně tak i letos čistý výtěžek z Vánočních trhů putoval na charitativní účely. V rámci 

akce „ Pomoc konkrétnímu člověku Konta Bariéry“ byl obnos ve výši 9 748,- osobně předán žáky 2. 

stupně Kristýnce a jejím rodičům z Radotína. Žáci na vlastní kůži mohli zažít příjemný pocit z toho, 

udělat radost někomu druhému. A doufejme, že jsou zase o krůček blíž k uvědomění si, že nezištná 

pomoc druhým je normální. 

 

4. Jarní burza -  pozvánka na sobotu 12. 4. 2014 

Informace mají děti v ŽK, info na webu školy, plakáty vyvěšeny. Opět poděkování patří všem 

organizátorům. Bez dobrovolníků a nadšenců by to nešlo. 



5. Dobřichovická míle - sobota 26. 4. 2014 

Pan ředitel všechny srdečně zve na oblíbený běžecký závod. 

Hledáme dobrovolníky na vytyčení tratě v sobotu od 13 do cca 17 hodin. Hlaste se prosím u p. 

Dybalové, 723 761 549. 

 

6. Hospodaření KPŠ v roce 2013 – umístěno na stránkách školy pod KPŠ 

Zprávu o hospodaření přehledně vypracovala p. Klimešová, která od září 2013 vede účetnictví KPŠ, za 

což ji velmi děkujeme. Kontrolu provedla p. Dybalová a shledala vše v naprostém pořádku. 

P. Dybalová přednesla zprávu o hospodaření za rok 2013. Největší položkou na straně výdajů byla 

prolézačka (sestava Monkey Bridge, skluzavka, houpací lávka a tabule na kreslení) na školní zahradu 

v celkové výši 60 077,- Peníze na tuto sestavu si 1. stupeň uspořil ze sběru papíru a víček.  SBÍRAT 

PAPÍR a VÍČKA SE VYPLÁCÍ. 

U některých položek nedošlo k vyčerpání rozpočtu a tím vznikla na účtu KPŠ finanční rezerva. To nás 

přivedlo k zamyšlení, jak lépe, efektivněji a smysluplněji hospodařit s prostředky KPŠ.  

KPŠ každý rok hospodaří s částkou cca 120 000,-. Díky šetrnému hospodaření v uplynulých letech se 

na účtu KPŠ nashromáždila navíc částka řádově 140 000,- ( z toho 21 000,- za sběr papíru a víček 1. 

stupně, který si tímto šetří na další prolézačky na školní zahradě). 

Mění se potřeby a možnosti školy, mění se i potřeby našich dětí.  A tady vzniká prostor pro nápady 

nás rodičů i pro učitelský sbor, jak s prostředky KPŠ naložit. 

PROSÍM ZÁSTUPCE KPŠ, ABY OTEVŘELI DISKUZI NA TOTO TÉMA NA TŘÍDNÍCH SCHŮZKÁCH. 

 

7. Změna rozpočtového období  

V současné době máme rozpočet na kalendářní rok. Vzhledem k tomu, že příspěvek KPŠ je placen na 

školní rok p. Dybalová předložila ke schválení návrh na změnu rozpočtového období a sice na školní 

rok, tj od 1.9. do 31. 8. s platností od 1. 9. 2014. 

Tento návrh byl schválen všemi přítomnými hlasy. Po 31. 8. 2014 bude vypracována zpráva o 

hospodaření za období 1. 1.2014 - 31. 8. 2014. 

8. Diskuze 

- p. ředitel vyhověl požadavku KPŠ na dřívější otevření školy v době konání třídních schůzek. Škola by 

měla být otevřena 15 minut před zahájením tř. schůzek. 

Termín další schůze zástupců KPŠ byl stanoven již na středu 21. 5. 2014 v 18 hodin v budově 2. 

stupně. Důvodem tohoto brzkého termínu je schválení rozpočtu na školní rok 2014/2015. 

Zápis sepsala Petra Dybalová, předseda Klubu přátel ZŠ Dobřichovice 

 


