
Zápis	  ze	  schůze	  třídních	  důvěrníků	  KPŠ	  22.	  4.	  2015	  

Přítomni:	  

Nolová	  1.a,Kratochvílová	  2.a,	  Cabálková	  2.b,	  Hájková	  3.a,	  Tesner	  3.b,	  Nolová	  4.b,	  Kočišová	  5.a,	  
Garbová	  6.b,	  Hájková	  6.a,	  	  Dybalová	  7.a,	  Burdová	  8.a,	  Dybalová	  9.b	  
(celkový	  počet	  zástupců	  ke	  dni	  22.	  4.	  2015	  je	  20.)	  
pan	  ředitel	  Stejskal	  

Omluveni:	  Pazderová	  1.c,	  4.a,	  Jirásková	  4.c,	  Kischerová	  5.b,	  Konrád	  5.c,	  Jírová	  7.b,	  Mašitová	  8.b,	  
Kubatová	  9.a	  

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

pan	  ředitel	  Stejskal	  

	  

Program:	  

1.	  Úvod	  

Přivítání	  nových	  členů	  –	  paní	  Petry	  Garbové	  za	  6.b	  a	  paní	  Jitky	  Hájkové	  za	  6.a	  +	  3.a.	  

2.	  Uskutečněné	  akce	  KPŠ	  ve	  školním	  roce	  2014/2015	  

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

Poděkování	  patří	  dobrovolníkům,	  kteří	  se	  podíleli	  na	  úspěšném	  konání	  akcí.	  

3.	  Rozpočet	  na	  školní	  rok	  2015/2016	  

Rozpočet	  na	  školní	  rok	  2015/16	  včetně	  použití	  rezervy	  na	  psychologické	  poradenství	  	  ve	  výši	  21.000	  
Kč	  (jedná	  se	  o	  tři	  dvouhodinová	  sezení	  s	  paní	  psycholožkou	  Doksanskou	  v	  6.	  až	  8.	  třídách	  jednotlivě)	  
byl	  schválen	  všemi	  přítomnými	  členy.	  

4.	  Čerpání	  prostředků	  fondu	  KPŠ	  nad	  rámec	  schváleného	  rozpočtu	  

Návrh:	  Žádat	  o	  příspěvek	  z	  fondu	  KPŠ	  je	  možné	  na	  základě	  žádosti	  (formulář	  umístěn	  na	  stránkách	  
školy	  v	  záložce	  KPŠ).	  Schvalování	  žádosti	  bude	  probíhat	  mailovou	  komunikací	  třídních	  důvěrníků.	  

Tento	  postup	  byl	  schválen	  všemi	  přítomnými	  členy.	  
	  

5.	  Příspěvky	  na	  školní	  rok	  2015/16	  

Návrh:	  300	  Kč	  na	  žáka	  	  

Schváleno	  všemi	  přítomnými	  členy.	  



6.	  Termín	  podzimní	  schůze	  -‐	  před	  třídními	  schůzkami	  

7.	  Diskuze	  

•	  	  Preventivní	  program,	  který	  probíhá	  na	  škole	  se	  setkal	  s	  pozitivním	  ohlasem	  napříč	  jednotlivými	  
třídami.	  Obzvláště	  nová	  aktivita,	  tj.	  setkání	  jednotlivých	  tříd	  s	  paní	  psycholožkou	  (zatím	  se	  toto	  sezení	  
uskutečnilo	  ve	  4.a	  5.	  třídách)	  	  již	  přispěla	  ke	  zlepšení	  a	  k	  posílení	  pozitivní	  atmosféry	  ve	  třídách.	  
	  	  	  	  	  -‐	  Rodiče	  mají	  zájem	  být	  školou	  informováni	  o	  preventivním	  programu,	  ideálně	  formou	  třídní	  
komunikace,	  tj.	  třídní	  učitel	  –	  rodiče.	  CÍL:	  posílit	  a	  podporovat	  komunikaci	  !	  
	  	  	  	  	  	  -‐	  Žádost	  o	  umístění	  akcí	  preventivního	  programu	  na	  stránky	  školy	  –	  zařídí	  pan	  ředitel	  Stejskal	  

•	  	  Angličtina	  ve	  4.	  třídách.	  V	  současné	  době	  jsou	  čtvrté	  třídy	  rozděleny	  na	  angličtinu	  do	  čtyř	  skupin	  
v	  počtu	  22/23/14/15.	  Byla	  vznesena	  žádost,	  zda	  by	  nemohlo	  dojít	  k	  navýšení	  počtu	  skupin.	  Dle	  slov	  
pana	  ředitele	  toto	  téma	  již	  vedení	  školy	  probíralo	  a	  v	  příštím	  školním	  roce	  budou	  děti	  současných	  4.	  
tříd	  rozděleny	  do	  pěti	  skupin.	  Dlouhodobou	  snahou	  školy	  je	  udržet	  počet	  dětí	  ve	  skupině	  na	  
jazykovou	  výuky	  	  v	  rozmezí	  15-‐18	  dětí.	  

•	  Testování	  dětí	  4.	  a	  9.	  tříd.	  ZŠ	  Dobřichovice	  byla	  náhodně	  vybrána	  Českou	  školní	  inspekcí	  k	  testování	  
znalostí	  žáků	  4.	  a	  9.tříd,	  které	  je	  povinné.	  Obsah	  testů	  není	  znám.	  

•	  Paní	  Burdová	  za	  8.a	  vznesla	  dotaz	  na	  čtvrtletní	  práci	  z	  matematiky,	  jejíž	  výsledky	  byly	  překvapivé.	  
Pan	  ředitel	  byl	  o	  tomto	  problému	  informován	  a	  vše	  ještě	  jednou	  prověří.	  
	  
•	  Paní	  Cabálková	  upozornila	  na	  Nový	  občanský	  zákoník,	  	  který	  upravuje	  fungování	  stávajících	  
občanských	  sdružení,	  kterým	  je	  i	  KPŠ.	  Paní	  Dybalová	  zjistí	  více.	  

	  

Zápis	  sepsala	  Petra	  Dybalová	  


