
Klub přátel ZŠ Dobřichovice 

Zápis ze schůzky třídních důvěrníků 30. 11. 2011 

18-20h, budova staré školy  

 Přítomní:  

Kotulová (5.B), Kolářová (SII), Hašková (4.C), Dybalová (4.A), Halounková (7.B), Konečná (3.A), 

Pazderová (?), Lebeda (3.C) 

Třídní schůzky 

o Všichni přítomní třídní důvěrníci potvrzeni ve svých třídách, ale potřebujeme 

kompletní seznam všech důvěrníků a kontakty zejména na nové třídní důvěrníky 

o Třídní důvěrníci by si měli postupně vybrat emaily od všech rodičů, aby s nimi mohli 

být v operativním kontaktu (velmi se hodí zejména při potřebě rychlého řešení širších 

problémů, viz  3.C a konflikt kolem Ondry Kubeny) 

 

Rozpočet 

o Byl jednomyslně schválen rozpočet KPŠ na 2012, ale vzhledem k malému počtu 

zúčastněných (schůze nebyla usnášeníschopná), je třeba požádat i ostatní třídní 

důvěrníky o potvrzení ještě prostřednictvím emailu 

o Kontrola výdajů – pokud existují ještě další doklady kromě výpisů z účtu KPŠ, měly by 

být zkontrolovány 

 

Dětský maškarní ples 

o Přípravný tým ve složení Hašková, Dybalová, Kischerová, Kutílková a Lebeda se schází 

po této schůzi, přípravy v plném proudu, minimální rozpočet a zatím žádný problém 

o Rezervujte si neděli 15.ledna.  od 16-18h 

o Nabízí se aukce obrazů od paní učitelky Solničkové, ale vzhledem ke krátkosti a 

přítomnosti jen malé časti rodičů na maškarním plese bude lepší obrazy prodat při 

jiné příležitosti (např. přes web školy) 

 

Náměty, dotazy, různé 

o P.Lebeda podal  stručnou informaci o konstruktivní schůzce zástupců 3.C s vedením 

školy a řešení problémů s Ondrou K. 

o M.Kotulová stručně informovala o dobrém společném řešení problému s novými 

učitelkami v 5.třídě 

o Školník –  má či nemá škola školníka a co vlastně děla?  



o Stolní tenis:  venkovní stoly na obou nejsou využívány, je možné vymyslet systém 

půjčování pálek a sítěk žákům pro využití o přestávkách? 

o Pověsit výzvu pro věcné dary ZŠ Dob na web školy před vánoci 

o Knihovna a knihovnice – jak to vlastně funguje? 

Další schůzka: 

- Někdy v březnu 2012 v předstihu před Dobřichovickou mílí a třídními schůzkami 


