
Zápis ze schůze  

třídních důvěrníků KPŠ – 18. 4. 2017 

 

Přítomni: 
Kočišová 7.A; Kotěrová 1.S; Slavíková 1.A; Zoulková 1.B; Horáčková 1.C; Vráblíková 2.A; Alexy 2.B; 
Kremsová 2.C+ 4.A; Nolová 3.A + 6.B; Kremsová 4.A; Cabálková 4.B; Hájková 5.A+ 6.C;  Solničková 6.C; 
Vostrá 7.B; Ničová 8.A; Tachezy 9.A; pan ředitel školy Bohuslav Stejskal 

Omluveni:  
Jírová 9.B 

 
Přítomna byla nadpoloviční většina zástupců, a tudíž schůze byla usnášeníschopná s celkovým 
počtem 19 hlasů z celkového počtu 24 zástupců tříd. 
 

PROGRAM SCHŮZE 

1. Schválení rozpočtu na školní rok 17/18, včetně diskuze 

Plánovaný rozpočet na příští školní rok 17/18 byl jednohlasně schválen, oproti loňskému rozpočtu 
byly navýšeny tyto položky: 

Předplatné časopisů pro žáky 2. stupně  

Navýšen rozpočet na celkovou částku 7 000Kč. 

Zároveň k tomuto bodu byla zahájena diskuze o změně titulů na více atraktivnější  tituly pro naše 
děti. Zde bylo navrženo panem ředitelem, že vyzve všechny předsedy tříd na druhém stupni, aby se 
vytvořil z každé třídy seznam titulů, o které by byl největší zájem. Z tohoto výstupu následně vznikne 
seznam nejčastěji volených titulů, který bude prostřednictvím mailové komunikace schválen 
jednotlivými třídními důvěrníky KPŠ a následně případně vybrané tituly předplaceny. 

Dalším návrhem bylo oslovit vydavatelství časopisů pro mládež, zda by zpětně zdarma neposkytli 
škole určitý počet neprodaných výtisků (tzv. remitendu)  jako sponzorský dar. Tento úkol si vzala 
na starosti paní Horáčková a paní Kočišová. Pokud by tento návrh vyšel, naopak by se ušetřilo 
a nemuselo by se předplatné vůbec zajišťovat. 

Dobřichovická míle 

Navýšen rozpočet na celkovou částku 10 000Kč. 

Letošního, již proběhlého ročníku se zúčastnilo cca 328 dětí od 1. tříd až po 9. třídy. 

 

 



Kurz plavání v rámci Týdne objevů pro děti 2. a  3. tříd - od 19. do 23.6.2017 

Celkový jednorázový příspěvek 1000 Kč na jedno dítě, celková částka schválena do rozpočtu je 
70 000Kč. 

Stejně jako v případě příspěvku na lyžařský kurz, bude tento vyplacen po ukončení kurzu na základě 
žádosti rodičů o příspěvek a to pouze rodičům, kteří jsou členy KPŠ. 

Ke kurzu plavání proběhla velká diskuze s panem ředitelem. Někteří rodiče si nejsou jisti, zda bude 
mít plavání dvakrát denně po dobu jednoho týdně nějaký efekt, dále mají někteří rodiče obavy, zda 
děti nebudou unavené a budou schopni si užít ještě jiný denní program, diskutováno bylo i případné 
riziko vracení se nemocného dítěte z týdenního pobytu domů. 

Naopak bylo i mnoho zastánců tohoto projektu, neb klasický kurz plavání probíhá v zimních měsících, 
a to jen jednou týdně po dobu 2 měsíců a právě zde mnohem častěji hrozí onemocnění dítěte. Další 
nevýhodou je časově náročná cesta z a na lekci, ze kterého plyne zameškání školní výuky. Navíc 
aktivní výuka plavání v jednom týdnu přinese spíše kýžený výsledek a to, že se děti skutečně naučí 
plavat. 

Vzhledem k tomu, že je tento projekt novinkou, bude pan ředitel sledovat celkový zájem ze všech 
tříd, kterých se to týká. Věříme, že se tohoto kurzu v rámci Týdne objevů zúčastní co nejvíce dětí. 

 

 

2.   Diskuze s panem ředitelem Stejskalem 

Lyžařský výcvik 

• Je třeba hlásit své dítě hodně dopředu, aby se tam dostalo? Neb letos byl lyžařský výcvik 
zcela naplněn a dokonce se snad na někoho nedostalo? 

• Pan ředitel odpověděl, že to dle něj není třeba a že všichni skuteční zájemci ze 7. tříd letos na 
hory odjeli. 

Sběr  

• Byl vznesen dotaz na lepší informovanost, kdy probíhá sběr papíru na naší škole. 
• Pan ředitel zajistí, aby prostřednictvím Bakaláře byla všem rodičům zaslaná informace 

o termínu sběru a kam jej případně vozit. 

Uskladnění koloběžek a kol v areálu školy. 

• Vzhledem k tomu, že ne všichni žáci jsou z Dobřichovic a někdy využívají k přepravě do školy, 
domů a na kroužky koloběžky a kola, vyvstal dotaz, zda by bylo možné vylepšit situaci s jejich 
uskladněním.  

• Pan ředitel přislíbil, že se tento dotaz předá na radu města a hlavního architekta naší školy 
a Dobřichovic, neb sám toto nemůže rozhodnout ani zafinancovat. Uvidíme tedy, zda nám 
obecní úřad vyjde vstříc a pokusí se před školou vybudovat nějakou bezpečnou úložnu 
pro dopravní prostředky našich dětí. 



Termín třídních schůzek 

• Vyvstal dotaz od rodičů, zda by bylo možné plánovat termíny třídních schůzek mimo blížící se 
prázdniny před státními svátky.  

• Pan ředitel se příští rok pokusí tomuto požadavku vyjít vstříc, nesmí mu to pochopitelně 
kolidovat s pedagogickými radami, jejichž termíny jsou jasně dány. 

Poplatky za vedení účtu u ČS 

• V rámci diskuze stran rozpočtu KPŠ, zde bylo také podotknuto, zda by se nemohly vyjednat 
lepší podmínky vedení našeho KPŠ účtu, a to bez poplatků. 

• Tereza Kočišová jako předseda KPŠ toto zjistí a následně bude informovat všechny třídní 
důvěrníky, zda se podařilo vyjednat nové podmínky u ČS.  

 

 

 

 

Zápis sepsala Tereza Kočišová 

Dne 24.4.2017 


