
Klub přátel ZŠ Dobřichovice 

Zápis ze schůzky třídních důvěrníků 11. 04. 2012 

18-19h, Kafé Bím  

Třídní schůzky 

o Na třídních schůzkách 17. a 18.4. je možné zmínit tyto informace: pozvání na 

Dobřichovickou míli, možnosti exkurzí od Šárky Haškové, stolní tenis na druhém 

stupni a Den parků (viz níže)  

o  Tam, kde třídní důvěrníci končí (dítě odchází ze školy), je dobré zvolit nového 

třídního důvěrníka a nahlásit P.Lebedovi (i s kontaktním e-mailem) 

Dobřichovická míle 

o Příprava finišuje, děkujeme přípravnému týmu! Stejně jako přípravnému týmu 

maškarního plesu v lednu! 

o 21.4. proběhne 15.ročník, tentokrát s čipy, více informací a on-line registrace na: 

http://www.dobrichovickamile.cz/ 

o  V případě, že se nepodaří zajistit od sponzorů plné pokrytí nákladů, třídní důvěrníci 

odhlasovali možnost čerpat rezervu z rozpočtu KPŠ 

 

Náměty, dotazy, různé 

 

 Po krádeži škola předělala zabezpečení,  systém napojený na policii místo najaté firmy 

 Pan ředitel zjistí, co je s nákupem skluzavky za peníze vybrané ze sběru víček, která byla 

dětem v některých třídách (trochu ukvapeně) přislíbena již loni v létě, jinak informace ke 

sběru víček, pravidelné termíny atd. jsou na internetu školy 

 Rozvrh hodin – škola se bude snažit zveřejnit na internetu nový rozvrh již poslední týden 

v srpnu 

 Den otevřených dveří – nebyl na 2 stupni asi úplně dobře prokomunikován s některými 

učitelkami, je dobré, když se ve třídách opravdu učí a nechystá jiný program pro rodiče (po 

oznámení/domluvě je ale možné se přijít podívat i kdykoliv mimo Den otevřených dveří) 

 Uvolnění dítěte z vyučování na víc než týden – oznámit včas třídní učitelce, ta vyplňuje třídní 

formulář pro ředitele, který uvolnění potvrzuje a posílá zpátky 

 Lyžařský výcvik – příspěvek KPŠ za zimní výcvik bude hospodářka KPŠ paní Seidlerová 

proplácet co nevidět; nově třídní důvěrníci odhlasovali, že od příštího roku se bude proplácet 

nikoliv automaticky, ale jen na základě podání žádosti o příspěvek od KPŠ (příspěvek školy 

zůstává automatický, řada rodičů však nemusí peníze od KPŠ chtít), extra formulář bude 

rozdáván s přihláškou a doručen paní Seidlerové, která si určí, jak ho bude proplácet 

 Škola má školnici, se kterou je velmi spokojená, paní Kráslovou, která se stará o všechny 

budovy, opravy, revize, a také má dozor o velké přestávce 

http://www.dobrichovickamile.cz/


 Stolní tenis – betonové stoly na dvoře staré budovy bude možné znovu využívat, žáci si musí 

donést vlastní pálky, ale síťku, jednoduchou, rychlou, nezničitelnou – nechá škola vyrobit ze 

dřeva a bude k dispozici na vyhrazeném místě v budově 

 Knihovna – je přístupná 2x týdně po 2 hodinách a míněna hlavně pro využití v rámci třídy, 

delší otvírací hodiny pro pauzu před odpoledním vyučováním, nebo o velké přestávce, zatím 

nebudou, mezi žáky zatím není dostatečný zájem a dělat to mohou jen učitelky, které je však 

třeba za to platit a na to škola peníze nemá 

 Jídelna – dvě přílohy a více (déle teplých) jídel bude, když se podaří koupit konvektomat 

navyšující kapacitu kuchyně, teď se zlevnil, ale není na něj ještě dost peněz, škola to má 

postupně v plánu, ale také jde o to, aby větší provoz zvládly kuchařky 

 Možnosti pro exkurze tří: dendrologická zahrada v Průhonicích (asi nutné více tříd 

dohromady a jet společným busem), lomy v Mořině a Modrý domeček: třídy, které mají 

zájem, kontaktujte Šárku Haškovou na: sh@dobnet.cz 

  Den parků v CHKO Český kras 26.5., výlet do lomů s úkoly pro děti s rodiči, pořádá CHKO a 

Lomy Mořina 

 

Další schůzka: 

- Po třídních schůzkách a volbě nových třídních důvěrníků v září 2012 

 

 

Zapsal: Petr Lebeda 

mailto:sh@dobnet.cz

