
Zápis ze schůze  

třídních důvěrníků KPŠ - 19.4.2016 

 

Přítomni: 
Kočišová 6.A; Vráblíková 1.A; Alexy 1.B; Nolová Irena 2.A + 5.B; Thelenová 2.B; Kratochvílová 3.A; 
Cabálková 3.B; Hájková 4.A+ 6.C; Tesner 4.B;  Solničková 5.C; Vostrá 6.B;  
pan ředitel školy Bohuslav Stejskal 

Omluveni:  
Garbová 7.B, Burdová 9.A, Mašitová 9.B, Tachezy 8.A, Kremsová 1.C 

Přítomna byla nadpoloviční většina zástupců, a tudíž schůze byla usnášeníschopná s celkovým 
počtem 13 hlasů z celkového počtu 22 zástupců tříd. 
 

PROGRAM SCHŮZE 

1. Přivítání nových třídních důvěrníků z 1. tříd paní Vráblíkové 1.A,  paní Alexy 1.B a paní 
Kremsové 1.C ( ta bohužel nebyla přítomna) 
 

2. Nové stanovy KPŠ – diskuze a hlasování 

Nové stanovy KPŠ navrhla a sepsala paní advokátka Vráblíková, která je současně třídní důvěrnicí za  
1.A. Znění nových stanov nikdo nerozporoval a nebyly vzneseny žádné dotazy na paní Vráblíkovou. 

Následně bylo přistoupeno k hlasování a nové stanovy KPŠ byly schváleny všemi přítomnými hlasy. 

Paní Vráblíková zajistí i registraci nových stanov na patřičných úřadech a to do konce roku 2016 jak 
bylo naplánováno. 

Tímto ještě jednou děkuji paní Vráblíkové, že se tohoto úkolu nezištně zhostila na výbornou!!! 

 

3. Projekt Olympiáda 2016 

V září 2016 proběhne na škole Olympiáda, jež se zúčastní děti z 1. – 5. tříd naší školy. Paní učitelka 
Babicová požádala KPŠ o finanční příspěvek na organizaci tohoto sportovně zaměřeného projektu 
v celkové částce 24 200 Kč. 

Tento projekt byl zahrnut do rozpočtu KPŠ na školní rok 2016/2017. 

Projekt byl schválen všemi přítomnými hlasy 

 

 



4. Nový rozpočet KPŠ na školní rok 2016/2017 

Všem třídním důvěrníkům byl zaslán emailem návrh nového rozpočtu na školní rok 2016/2017, tento 
bylo možné předložit rodičům na třídních schůzkách konaných v 15. kalendářním týdnu tohoto roku. 

Po schválení nového projektu Olympiáda 2016, byla začleněna i položka na jeho organizaci. 

Vzhledem k tomu, že nikdo neměl žádných připomínek k rozpočtu, bylo přistoupeno k hlasování , kdy 
rozpočet schválili všichni přítomní důvěrníci. 

 

3.   Diskuze s panem ředitelem Stejskalem 

Systém elektronických žákovských knížek – Bakalář. 

• Zde vzešel opakovaný požadavek třídních důvěrníků z prvního stupně o možnost mít jak 
elektronickou tak papírovou ŽK, aby si děti více uvědomovaly z čeho, a proč dostaly danou 
známku. Pan ředitel tomu není moc nakloněn, nicméně podotknul, že toto je v kompetenci 
třídních učitelek si zavést případně notýsky, kam si děti mohou známky zapisovat. Nicméně 
klasifikace bude vycházet pouze z evidence známek v Bakaláři. 

• Obecně vyzněla od rodičů spokojenost a větší informovanost o prospěchu dítěte, právě díky 
Bakaláři. 

• Občas mezi rodiči vyskytl problém s funkčností webové aplikace Bakalář, ale již v minimálním 
výskytu oproti situaci, která byla na začátku spuštění této novinky na začátku školního roku. 

Přenos informací a novinek ZŠ Dobřichovice pomocí Bakaláře (elektr. ŽK) 

• Bylo dohodnuto s panem ředitelem, že novinky a důležité informace pro rodiče, ze strany ZŠ 
budou vyvěšeny na webové aplikaci Bakalář v záložce ÚVOD. Neb na tyto stránky rodiče 
chodí častěji než na oficiální webové stránky školy. 

Počet dětí v nových prvních třídách. 

• Byl vznesen dotaz, zda se v budoucnu neuvažuje o snížení počtu dětí v prvních třídách a 
zvýšení počtu prvních tříd. 
Pan ředitel reagoval, že bohužel toto není z kapacitních důvodů možné, nyní je v prvních 
třídách maximální počet 26 dětí na každou třídu. 

 

Pochvala na paní učitelku Macelovou (2.B),  se kterou jsou spokojeni všichni rodiče, jejichž děti 
vyučuje nebo v minulosti vyučovala!!! 

Dále na schůzi bylo navrženo, aby se KPŠ více zapojilo při propagaci akcí, jež pořádá škola a to 
nejenom pro děti, ale i pro širokou veřejnost. 

Pan ředitel tuto nabídku přijal. 

 



5. Příspěvky, návrhy ze strany členů KPŠ. 

Byl vznesen návrh vytvoření vzdělávacího projektu, kterého by se účastnili samotní rodiče, pod 
pracovním názvem:  „Poznej moje povolání“. 

Projekt by byl prioritně zaměřen na děti druhého stupně, které začínají uvažovat o svém povolání. 

Rodiče, kteří se k tomuto projektu přihlásí seznámí celou danou třídu s náplní své práce, zábavnou 
formou, ať již osobní prezentaci u nich ve třídě, nebo pozváním celé třídy k sobě do zaměstnání. 

Návrh projektu sepíše Tereza Kočišová, s přispěním ostatních třídních důvěrníků.  Projekt bude 
schválen při další podzimní schůzi KPŠ a zaveden do praxe na podzim 2016. 

 

 

Zápis sepsala Tereza Kočišová 

Dne 22.4.2016 


