
Zápis ze schůze třídních důvěrníků KPŠ 21. 5.2014 

Přítomni: 
Kratochvílová 1.a, Cabálková 1.b,  Nolová 3.b, Dybalová 6.a, Kubatová 8.a, Dybalová 8.b, Koubíková 
9.b, Kolářová S.II 
 
Omluveni :  
Babiaková 2.a(plná moc), Jirásková 3.c, Kočišová 4.a, Kischerová 4.b(plná moc),Ryšavá 5.b, Lebeda 
5.c, Jírová 6.b(plná moc),Mašitová 7.b(plná moc)  

pan ředitel Stejskal 

Přítomna, resp. včetně zplnomocnění, byla nadpoloviční většina zástupců, a tudíž schůze byla 
usnášenischopná. 
(celkový počet zástupců ke dni 21. 5. 2014 je 20.) 
 

Program: 
 
1.Rozpočet na školní rok 2014/2015 

Po velké diskuzi jsme schválili rozpočet na školní rok 2014/2015 – viz samostatná příloha 

Oproti původnímu návrhu byla navýšena částka pro primární prevenci - psycholog, sociologické 
mapování třídy z 20 000 Kč na 25 000Kč a odebrán příspěvek na projekty (5 000Kč), jelikož dle slov 
pana ředitele, škola dokáže pokrýt tyto aktivity z vlastních zdrojů. 

2. Čerpání rezervy 

Očekávaná rezerva na účtu KPŠ k 31. 8. bude minimálně 120000Kč a zástupci KPŠ, po diskuzi 
s ostatními rodiči, se zatím domluvili na těchto možnostech čerpání: 

20 000 Kč - Mobilní dopravní hřiště s podmínkou dalšího rozpracování, tj. pro jaký věk dětí, pro kolik 
tříd, délka trvání akce. 

25 000 Kč – Primární prevence – psycholog…  I když jsme již ve standartním rozpočtu vyčlenili částku 
25 000,- na psychologa, rozhodli jsme se tuto aktivitu podpořit i z rezervy a tím umožnit paní 
psycholožce Doksanské, která již dlouhodobě spolupracuje s naší ZŠ, hlouběji se ponořit do vztahů 
mezi dětmi ve třídách či pomoci jednotlivcům dle potřeby. V souvislosti s tím, bude na stránkách 
školy nově viditelně umístěný odkaz na paní psycholožku, aby se děti v případě potřeby mohly samy 
obrátit přímo na paní Doksanskou. 

50 000 Kč -Příspěvek na povrch hřiště na školní zahradě - celková cena povrchu se pohybuje kolem 
250 000 Kč, z toho 200 000 Kč pokryje škola ze sponzorských darů a vlastních zdrojů 

 

Zápis sepsala Petra Dybalová 


