Schůze Školního výboru Klubu přátel školy,
při ZŠ Květnového vítězství 1554, Praha 4
Termín: 22.11.2018, 19:00
Zapsal: Martin Beran
Přítomni: ředitel školy Mgr. Pavel Kopečný, vedoucí ŠD Věra Štokrová, zástupci všech tříd kromě 7.C a
9.A - prezenční listina archivována
Program
1. Předání příspěvků KPŠ ze jednotlivé třídy
Vybrané příspěvky ze tříd předány vedení KPŠ a uzamčeny v trezoru ve škole, kde si je převezme,
přepočítá po třídách a vloží na bankovní účet KPŠ p. Bauch.
2. Školní ples, Příspěvek KPŠ na ples k 40. výročí školy
p. ředitel Kopečný a pí. Latheefová informovali ohledně konání plesu. Díky očekávanému příspěvku
od MČ Praha 11 a případně příspěvku z reprezentačního fondu školy se p. ředitel neobává ztrátovosti
akce pro školu.
KPŠ odsouhlasil půjčku škole ve výši až 80 000 Kč na překlenutí období mezi objednávkami dodávek
pro ples a prodejem vstupenek.
pí. Latheefová prosí zástupce KPŠ, aby ji kontaktovali, pokud by věděli o někom, kdo by mohl věnovat
nějaký dar do tomboly nebo pokud mají nějaké doporučení na sponzora.
Cenu vstupenek a možnost prodeje vstupenek na vánočním jarmarku ještě vedení školy zváží.
3. Vyzvedávací systém z družiny na K2
Projednány připomínky ze tříd. Klíčové informace
-

Vrátná bude nadále monitorovat vyzvedávání dětí ze ŠD, naopak na to bude mít více času
Škola je schopná ztracené/odcizené čipy zablokovat, je třeba kontaktovat hospodářku školy
nebo vychovatelku
Přesný termín zahájení provozu ještě vedení školy upřesní, zvažována je možnost od II.
pololetí
Vedení školy zváží
o možnost pilotního provozu jen např. pro jednu třídu pro ověření provozu systému +
demonstraci výhod pro rodiče
o Možnost použití existujících čipů, kteří již rodiče z různých důvodů vlastní (čipy pro
vstup do budov apod.)

4. Používání mobilních telefonů
p. ředitel ukázal výňatek z kodexu žáka. Používání mobilních telefonů je zakázáno během vyučovacích
hodin a je zakázáno pořizování audiovizuálních záznamů. Vedení školy je proti úplnému zákazu
používání mobilních telefonů.
5. Pojištění školy
Škola je pojištěna u pojišťovny kooperativa. p. Ředitel ukázal výňatek z pojistné smlouvy. Instrukce,
co dělat v případě pojistných událostí jsou vedeny v příloze k zápisu.

Úrazy ve škole je třeba neprodleně hlásit učiteli/vychovateli.
6. Nápady na financování na školní roky 2018/2019 a 2019/2020
Po prodiskutování navržených možností KPŠ prosí pí. Latheefovou o prověření možnosti dodávky
boxů na zamykání mobilních telefonů do tříd a p. ředitele o prověření zájmu a technických možností
ve třídách vyšších ročníků. Podle finanční náročnosti se KPŠ na příštích schůzích rozhodně ohledně
realizace.
Dále KPŠ schvaluje příspěvek na strom čtenářství – na knihy, které se nepodaří „prodat“ až do výše
5000 Kč.
7. Různé
- Školní knihovna – vedení školy uvažuje o úpravu režimu školní knihovny, aby fungovala více
jako studovna nebo veřejná knihovna. Knihovna je na K1 i K2 a děti mohou navštěvovat obě
knihovny.
- Školní klub je zatím jen na K1, na K2 bude rozšířen, až tam bude více odpovídajících dětí.
- Rodiče si stěžují, že jídelní lístky jsou zveřejňovány pozdě – kdy už nejde objednat jídlo č. 2.
- Doprava na plavání – Vedení školy vyslechlo připomínky k dopravě na plavání. Vzhledem ke
stížnostem nebude od příštího školního roku žádná doprava na plavání objednávána a bude
využíváno MHD.
- Někteří rodiče apelují na včasné / průběžné zadávání známek do Bakalářů
- Kvóta na školu v přírodě – pokud jede více tříd, je možné kvótu 75% účasti počítat z celé
skupiny.
- Témata na další schůzi KPŠ posílejte průběžně; pokud bude dost témat, svolám schůzi KPŠ
operativně. Pokud nebudou přicházet témata, další schůze KPŠ bude zase až v termínu
třídních schůzek 11.4.2019.

Příloha – informace k pojištění
Pro vyřízení pojistného budete potřebovat:
v případě ztráty – zápis Policie ČR o ztrátě věci,
v případě poškození – hlášení/zápis školy o poškození věci
v případě úrazu – záznam o úrazu, doložit hodnocení bolestného (zpráva od lékaře)
v případě ztráty a poškození věci – od rodičů nejlépe účtenku s poškozenou nebo ztracenou věcí,
popř. čestné prohlášení rodičů o pořizovací ceně a datem pořízení.
5. vyplnit formulář „Zpráva o poškození zdraví“ (bolestné).
1.
2.
3.
4.

