
Zápis ze schůze  

třídních důvěrníků KPŠ – 8. 11. 2016 

 

Přítomni: 
Kočišová 7.A; Kotěrová 1.S; Zoulková 1.B; Horáčková 1.C; Alexy 2.B; Kremsová 2.C; Nolová 3.A;  
Nolová Irena 3.A + 6.B; Thelenová 2.B; Kratochvílová 3.A; Cabálková 4.B; Hájková 5.A+ 6.C; Tesner 
5.B;  Solničková 6.C; Vostrá 7.B; Tachezy 9.A; Jírová 9.B 
pan ředitel školy Bohuslav Stejskal 

Omluveni:  
Vráblíková 2.A; Thelenová 3B 

Přítomna byla nadpoloviční většina zástupců, a tudíž schůze byla usnášeníschopná s celkovým 
počtem 15 hlasů z celkového počtu 24 zástupců tříd. 
 

PROGRAM SCHŮZE 

1. Přivítání nových třídních důvěrníků z 1. tříd paní Kotěrové 1.S; Zoulkové 1.B a paní Horáčkové 
1.C 

 
2. Vyhodnocení Projektu  Olympiáda 2016 

Dle informací od paní Klimešové se letos Olympiády zúčastnilo celkem 400 žáků z 1.-5. Tříd. Žáci z 9. 
tříd pomáhali s organizací jednotlivých disciplín atd. Olympiáda trvala 6 dnů. Největší náklady byly na 
trička, na medaile, pronájem tělocvičen, odměny a dále na další spotřební materiál. 

Termín olympiády se vždy dělá na jaře, aby aspoň trochu časově navazoval na světovou olympiádu. 
Celá akce byla velmi úspěšná! 

3. Souhrn čerpání prostředků KPŠ ve školním roce 15/16 

Všem třídním důvěrníkům byl rozdán Souhrn čerpání prostředků, aby jej následně mohli  předložit i 
na třídních schůzkách, které proběhnou v 46. týdnu. 

Nikdo z přítomných neměl žádných zásadních připomínek. 

Čerpání rezervy v podobě vystavění „pocitového chodníčku a pískoviště“ bylo blíže vysvětleno panem 
ředitelem. O údržbu se starají sami děti, nebo po vyžádání paní uklízečky. Především pískoviště bylo 
velmi oceněno dětmi z  1. stupně. 

Celkem bude ve školním roce 16/17 navštěvovat školu 583 žáků, což je rekordně vysoký počet. 

 

 



3.   Diskuze s panem ředitelem Stejskalem 

Lyžařský výcvik 

• Zde vzešlo několik otázek na organizaci lyžařského výcviku, konkrétně kdo bude zajišťovat 
odborný výcvik, jak to bude se stravováním, pojištěním a zdravotním zajištěním v případě 
úrazu. Všechny otázky pan ředitel zodpověděl s tím, že všechny tyto informace budou včas 
před odjezdem předány jednotlivým účastníkům kurzu.  Žádost o příspěvek 1000Kč od KPŠ 
lze podat po uhrazení zálohy. Dále bylo potvrzeno, že kurz je určen pro všechny, tedy i pro 
slabší lyžaře!  Kurz je určen na klasické lyžování, nejsou povolené snowboardy ! 

Sběr plastových víček 

• Proběhla živá diskuze o smyslu sběru plastových víček, děti z prvního stupně nutí rodiče 
kupovat nápoje v plastových lahvích, neb „musí splnit požadavky o sběru“ nicméně 
ekonomická návratnost je skoro nulová.  

• Byl podán požadavek panu řediteli, zda by sběr víček mohl být v rámci sběrové aktivity 
zrušen. 

• Pan ředitel hned druhý den potvrdil, že projekt „Sběr plastových víček“ bude aktivní do konce 
kalendářního roku 2016 a poté bude zrušen . 

Využití odpočinkové prosklené části v budově 2. stupně 

• Byl podán dotaz o možnosti využití prostor pro děti i mimo vyučování. 
• Děti zde mohou být pouze mezi vyučováním, jakmile vyučování skončí je stejně jako zbytek 

školy prostor uzavřen. Škola ručí za děti v době vyučování, nelze tedy pouze tyto prostory 
nechat otevřeny i po vyučování, dále by zde musel být po celou dobu i dozor od školy. 

Velká přestávka  na 2. stupni 

• Dle informací od některých dětí ze 4. tříd, prý dozor nepovoluje  svačit o velké přestávce, 
když jsou venku na dvoře areálu ZŠ. 

• Pan ředitel ihned druhý den reagoval a informoval mne (Tereza Kočišová), že v rámci 
pedagogické rady zjistí, zda je tomu tak či ne a zopakuje všem vyučujícím, že při velké 
přestávce se svačit může, ne-li musí. 

Jídelna 

• Na základě vzneseného dotazu kudy mají chodit děti do jídelny a z jídelny, bylo panem 
ředitelem potvrzeno, že všechny děti chodí hlavním vchodem do jídelny, pan ředitel nechá 
všechny děti znovu informovat. 

• Kvalita jídla byla již mnohokráte zmiňovaná, stále jsou dva tábory příznivců a nepříznivců. 
• Každý rodič si po předešlé dohodě s paní vedoucí jídelny, může každý den mezi 11-12 

hodinou přijít ochutnat oběd, který se ten den bude podávat, samozřejmě za poplatek. 
• Byl vznesen požadavek, aby se ubralo potravinových náhražek, prý se vaří bramborová kaše 

z prášku. 



• Pan ředitel toto ihned nechal zjistit a druhý den po naší schůzi mne (Kočišová) informoval, že 
br. kaše se vždy dělala a dělá z brambor a pouze br. knedlíky se dělají z prášku, neb by se 
jejich výroba nestihla do zahájení vydávání obědů. 

Recitační soutěž 

• Na dotaz zda bude i letos recitační soutěž, odpověděl pan ředitel kladně, že bude. 

 

4. Doplňující informace 

Burza 

• Paní Nolová nás informovala, že opět bude burza zimního oblečení 25.- 26. 11. 2016 
v budově druhého stupně naší školy. 

• Hledají min 3 dobrovolnice. 
• Plakát s pozvánkou bude součástí emailu se Zápisem z této schůze, prosím jednotlivé 

zástupce tříd o předání informace rodičům na třídních schůzkách. 

Karneval 

• I letos proběhne karneval a to po jarních prázdninách, přesný termín bude uveden na 
plakátech, které budou vyvěšeny po celém městě i v obou budovách naší školy. 

Stanovy KPŠ 

• Nové stanovy KPŠ jsou již podány na zápis u soudu. 
• Do konce letošního roku budou soudem schváleny a registrovány. 
• Tímto děkuji paní Mgr. Petře Vráblíkové za zdárné dokončení celého procesu! 

 

 

Byla navržena pochvala pro paní učitelku Babicovou, která obětavě pracuje jak pro školní tak i 
mimoškolní aktivity!! 
Pan ředitel pochvalu rád předá. 
 

 

 

 

 

Zápis sepsala Tereza Kočišová 

Dne 11.11.2016 


