
Zápis ze schůze třídních důvěrníků KPŠ 9. 4. 2013 
 

Přítomni: 

Babiaková (1.A), Pazderová (2.A), Nolová (2.B), Kischerová (3.B), Konrád (3.C), Konečná 

(4.A), Dybalová (5.A) , Jírová (5.B, 7.A), Hobzová (7.B), Koubíková (8.B), Kolářová(SII.) 

Ostatní se omluvili. 

 

1. Maškarní ples – zhodnocení akce 

 Ples se konal dne 20. 1. 2013, vysoká návštěvnost, dobrá zábava. Peníze, které se 

vybraly na vstupném (platily pouze děti, nikoli doprovod) se obratem použily na zaplacení 

pronájmu sokolovny, služby DJ a odměny pro děti.  

 Děkujeme všem organizátorům, učitelskému sboru za informace v ŽK, p.uč. Kutílkové 

za skvělou spolupráci. 

 

2. Rekonstrukce školy 

 Náhradní program 21. a 22. 3. 2013 

Objevily se připomínky k nevhodnému náhradnímu programu některých tříd ve dnech 

21. a 22. 3. 2013, kdy budova 2. stupně byla uzavřena z důvodů zvýšeného nebezpečí během 

bourání školy. 

 Vysvětlení pana ředitele: Vzhledem k tomu, že firma Subterra až ve středu 20. 3. 

oznámila vedení školy, že je potřeba na čtvrtek 21. a pátek 22. 3. školu uzavřít, nebylo 

dostatek času připravit pro všechny třídy 2.stupně vhodný náhradní program.  

Návrh: Mít předem připravený adekvátní náhradní program pro případ, že by opět 

došlo k neplánovanému uzavření školy. Prostě držet se skautského hesla „Buď připraven !“. 

Dřívější ukončení školního roku, resp. výuky 

Výuka bude ukončena v pátek 21. 6. 2013. Informace bude umístěna na stránky školy, 

nalepena do žákovské knížky. V týdnu 24.-28. 6. bude otevřena školní družina od 7-

16(17)hod  pro žáky 1. - 9. tříd. 

 

 

3. Zrušení speciální třídy na 2. stupni 

 V současné době jsou na škole dvě speciální třídy SII. – 1. stupeň, SI.– 2. stupeň. 

V třídě SI. je nyní 7 žáků, v SII. 7 žáků. V současné době škola doplácí na speciální třídy 

500 000,-Kč ročně. Vzhledem k tomu, že v příštím školním roce počet dětí ve třídě SI. klesne 

na 5, což je méně než stanovuje vyhláška(min 7 žáků), rozhodlo se vedení školy třídu SI. 

zrušit. Rodičům dětí bude nabídnuta integrace do normálních tříd, bude-li to možné vzhledem 

k  postižení či přechod do speciální třídy na jinou školu. 

 Ministerstvo školství v současné době rozhodně nepodporuje existenci speciálních 

tříd, dochází k rušení zvláštních škol a snahou je integrovat děti s lehkým mentálním 

postižením do normálních tříd. Naše škole se tomuto trendu vymyká a i přes finanční ztrátu 

zachová v příštím roce třídu SII.. 

 Paní Kolářová(zástupce SII.) se pokusí získat finanční prostředky formou grantu, 

podpořeného peticí (záleží na podpisu každého z nás), aby ke zrušení třídy SI. nedošlo. Žádost 

o grant s podpisovým archem bude k dispozici na třídních schůzkách 16. a 17. 4. (pokud se 

vše stihne připravit). 

 

4. Čerpání z Fondu KPŠ 

 Pořízení časosběrné kamery  

Paní Dybalová informovala o mimořádné investici z fondu KPŠ, kterou je pořízení časosběrné 

kamery v ceně 3 500,-Kč. Záběry z kamery jsou umístěny na stránkách školy (v sekci 



Přístavby školy) a zachycují zatím jen bourání školy, v budoucnu i novou výstavbu. Určitě 

stojí za shlédnutí. Prosím informovat na třídních schůzkách. 

 Investice z fondu KPŠ nad rámec schváleného rozpočtu 

Návrh: Čerpání z fondu KPŠ nad rámec schváleného rozpočtu do výše 5 000,-Kč, maximálně 

čtyřikrát ročně se může uskutečnit bez konzultace s KPŠ (fond KPŠ spravuje Pavlína 

Seidlerová, zástupkyně 1. stupně). Pro čerpání z fondu KPŠ nad rámec schváleného rozpočtu 

nad 5 000,- je nutný souhlas předsedy KPŠ (Petra Dybalová) a revizora (Martina Babiaková), 

který byl za tímto účelem zvolen. 

Návrh byl schválen všemi přítomnými hlasy. 

 

 5. Zpráva o kontrole hospodaření KPŠ 

 Paní Konečná přednesla zprávu o kontrole hospodaření KPŠ. V hospodaření KPŠ 

nebyly shledány žádné nedostatky, vše je v naprostém pořádku.  

 Děkujeme paní Konečné, která provedla kontrolu a paní učitelce Seidlerové, která 

vzorně hospodaří s prostředky KPŠ. 

 

 6. Dětská burza 

Návrh: Zaštítit konání dětské burzy Klubem přátel školy s podporou učitelského sboru 

(informace o konání v žákovských knížkách a na stránkách školy).  

S návrhem souhlasil pan ředitel Stejskal a všichni přítomní zástupci KPŠ. 

Dětská burza se koná 2x ročně, v prostorách školy, termíny se shodují s velikonočními 

a vánočními trhy, které pořádá město, výdělek z burzy bude předán do Fondu KPŠ. 

 

7. Dobřichovická míle 20. 4. 2013 

Pan ředitel všechny srdečně zve na oblíbený běžecký závod. 

Dobrovolníci na vytyčování tratě – Babiaková, Mašitová, Nolová, Dybalová – 

děkujeme. 

 

8. Čepičkový den 

Jedná se o akci, které se může zúčastnit každý žák naší školy. Finančním příspěvkem 

na předem určenou věc si dítě „koupí“ možnost nosit celý den ve škole čepici (což je jinak 

naprosté tabu). Pan ředitel seznámí s tímto učitelský sbor na Radě 11. 4., pokud to projde, je 

třeba vybrat vhodnou věc, akci, výlet, vystoupení vytoužené skupiny - pro naše děti v naší 

škole, kterou bychom chtěli finančně podpořit. Může to být odlišné na 1. i 2. stupni. Budeme 

dále informovat. 

 

9. Diskuze 

 Nevhodné chování dětí na autobusové zastávce 

Paní Pazderová seznámila s tím, co se děje na bus zastávce v době odjezdů autobusů 

na Karlík. Vyhlášení raubíři, žáci naší ZŠ, berou školní tašky ostatním dětem a rozhazují je po 

okolí. Nezřídka kdy dopadne školní taška i do vozovky a poškozené dítě se za ní vrhá bez 

ohledu na provoz aut. Jen zázrakem zatím nedošlo k vážnějšímu zranění. Doposud to odnáší 

jen školní tašky, vybavení penálů…  

Pan ředitel bude o tomto problému informovat celý učitelský sbor, žáci, hříšníci, 

budou varováni.   

Paní Pazderová za KPŠ napíše žádost, aby v inkriminované době v okolí autobusové 

zastávky dohlížela policejní hlídka, tak jako tomu je ráno u kruhového objezdu. Pan ředitel 

žádost podpoří a předá starostovi města Dobřichovice. 

 



Ganesha - kulturně vzdělávací prostor v Dobřichovicích, nabídlo své prostory pro 

potřeby školy, pro výuku… Pan ředitel za nabídku děkuje, nicméně vzhledem k tomu, že 

školní rozvrh je již na dobu rekonstrukce vypracován, této nabídky nevyužije. 

 

Sběr papíru a víček 

Sběr papíru a víček se v naší škole koná pravidelně a vždy s nemalým finančním 

přínosem. Ale i přesto je dobré podpořit tuto aktivitu. Sbírejme, třiďme, chraňme životní 

prostředí !!! 

 

Noc s Andersenem 

 Úžasná akce, kterou pořádá naše škola pro děti, které se nejlépe umístily v literární 

soutěži. Děti spí ve škole, která se promění v pohádkový ráj, kde děti společně s pohádkovými 

bytostmi tančí, zpívají a podnikají dobrodružné výpravy. Rozhodně nezapomenutelný zážitek. 

Velké poděkování patří všem organizátorům, zejména paní učitelce Solničkové, Kutílkové, 

Paletové a ostatním pohádkovým bytostem, jejichž skutečný původ nebyl identifikován.. 

 

 Turistický oddíl Chrobáci 

 Vzhledem k tomu, že jako rodič mám velmi dobrou zkušenost s tímto turistickým 

oddílem, vřele všem doporučuji. Odkaz na webové stránky oddílu bude umístěn i na stránkách 

naší školy společně s informacemi o jednotlivých výletech. Bližší informace paní učitelka 

Tomšíková (5.A) nebo www.tom-chrobaci.estranky.cz 

Turistický oddíl mládeže Chrobáci se věnuje hlavně pěší turistice a aktivitám 

spojeným s pobytem v přírodě. Oddíl pořádá nejméně jednu akci za měsíc. V průběhu roku 

oddíl pořádá i vícedenní akce a tečkou za činností ve školním roce je letní tábor. Oddíl 

CHROBÁCI má své sídlo v Černošicích, tím je dán i směr části výletů. Český kras, Brdy, 

Křivoklátsko a další místa dostupná po trati na Beroun, Rakovník nebo Plzeň jsou ideální pro 

jednodenní výlety. Vícedenní výlety jsou naopak příležitostí navštívit i místa vzdálenější. 

 Prosím informujte o oddíle Chrobáci na třídních schůzkách. Platí především pro 1. 

stupeň. Děkuji. 

  

 

Zápis sepsala Petra Dybalová 


