
Zápis ze schůze třídních důvěrníků KPŠ 4. 11. 2015 

Přítomni: 
Kremsová 1.c, Nolová  2.a + 5.b Kratochvílová 3.a, Cabálková 3.b, Hájková 4.a + 7.a, , Kočišová 6.a, 
Vostrá  5.b, Dybalová 8.a, Jírová 8.b 
 
pan ředitel Stejskal 

Omluveni:  
Pazderová 2.c + 5.a, Jirásková 5.c, Garbová 7.b, Burdová 9.a, Mašitová 9.b 

Přítomna byla nadpoloviční většina zástupců, a tudíž schůze byla usnášeníschopná (celkový počet 
zástupců ke dni 4. 11. 2015 je 17). 
 

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 
poděkování. Kontrolu provedla p. Dybalová a shledala vše v naprostém pořádku. 

Ke zprávě nebyly vzneseny žádné dotazy. 
 

2. Plánované akce KPŠ ve školním roce 2015/2016 

28. 11. 2015 Zimní burza dětského oblečení, sportovních potřeb…, budova 2. Stupně ZŠ 
13. 2. 2016 Dětská maškarní bál, sokolovna 16-18 hod 
19. 3. 2016 Jarní burza dětského oblečení, sportovních potřeb…, budova 2. Stupně ZŠ 

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

3.   Volba nového předsedy KPŠ 

Návrh: Tereza Kočišová 

Paní Tereza Kočišová byla schválena do funkce předsedy KPŠ všemi přítomnými hlasy. Děkujeme paní 
Kočišové, že se dobrovolně ujala této funkce. 
 

       4.  Nové stanovy KPŠ 

Nové stanovy podle Nového občanského zákoníku je třeba vyřešit do konce roku 2016. Prosíme 
všechny třídní důvěrníky, aby se zeptali ve svých třídách, zdali někdo nemá zkušenosti 
s vypracováním stanov a byl by ochoten pomoci. DŮLEŽITÉ ! 
 

 



         5. Diskuze 

• Systém Bakalář - občasná nefunkčnost - pan ředitel prosí o trpělivost, systém se ladí 
                               - někteří rodiče nižších ročníků upřednostňují papírové žákovské knížky. Dejme 
tomu čas. Na konci školního roku se zváží, zda je systém vhodný i pro 1. a 2. třídy.  

• Den otevřených dveří - byl vznesen dotaz, zda je možné mít více dnů otevřených dveří za sebou, aby 
se rodiče mohli podívat do všech předmětů. Pan ředitel poukázal na možnost kdykoli, tj. i mimo 
oficiální den otevřených dveří, navštívit kteroukoli hodinu a to po předchozí domluvě s vyučujícím.  

 

Zápis sepsala Petra Dybalová 

11. 11. 2015 


