Schůzka KPŠ
Termín: 6.9.2018, 19:00
Zapsali: Šárka Latheefová, Martin Beran, Rudolf Bauch
Přítomni: ředitel školy Mgr. Pavel Kopečný, zást. ředitele PhDr. Kateřina Bartošová, zástupci všech
tříd kromě 3.C, 5.A, 5.C a 9.A - prezenční listina archivována
Agenda
1. Volba zástupců Klubu přátel školy, zvoleni byli:
• Martin Beran - předseda
• Rudolf Bauch – místopředseda odpovědný za správu pokladny KPŠ
• Šárka Latheefová - místopředsedkyně

2. Třídní zástupci KPŠ byli informováni p. Ředitelem o stavu čerpání finančních prostředků
z daru KPŠ Škole na loňský školní rok. Informace v příloze.

3. Dle odsouhlaseného návrhu čerpání financí z fondu KPŠ na minulém setkání zástupců KPŠ byl
schválen příspěvek 100.000,-Kč na výdaje během celého školního roku 2018/2019. Na tuto
částku bude během září 2018 vystavena darovací smlouva. O jednotlivých investicích bude
ředitel školy informovat výbor KPŠ. Struktura rozdělení příspěvku bude stejná jako v letech
minulých, vyjma nákupu papírů do kopírky.

4. Při příštích třídních schůzkách v listopadu budou zástupci tříd vybírat příspěvek do fondu KPŠ
ve výši 400,-Kč na žáka, přičemž sourozenci si částku rozdělí a zaplatí každý ve své třídě.

5. Termín společenského večera ke 40. výročí založení školy: 15. 3. 2019. Aktuálně plánováno v
Top Hotelu Praha, objednáno školou. Do konce září bude uskutečněna schůzka s vedením
školy na projednání organizace akce. O průběhu budou zástupci průběžně informováni a
zároveň žádáni o pomoc. Díky rodičům, kteří se již na setkání přihlásili s pomocí!

6. PhDr. Bartošová - zást. ředitele představila program primární prevence a vybídla k účasti
rodičů na žákovském parlamentu.

7. Ředitel školy upozornil na komunikační pyramidu. Rodiče se v prvotních potížích a otázkách
obracejí na třídní učitele. Následně škola řeší daná témata či potíže s rodiči na svých
poradách a dalších řídících úrovních ve spolupráci s rodiči.

8. M. Beran navrhuje, aby napříště schůzky KPŠ probíhaly po třídních schůzkách v jednotlivých
třídách. Aby schůzky probíhaly efektivně, na základě podnětů zástupců tříd v KPŠ bude

vyhlašována dopředu agenda probíraných bodů, aby si vedení školo mohlo zajistit podklady a
případně účast dalších potřebných lidí. V rámci bodu „různé“ bude možné otevřít bez
přípravy i body, které např. vyvstanou v rámci třídních schůzek. V rámci schůzek KPŠ by měly
být probírána především záležitosti, která se týkají více tříd – případně takové, které se
s vedením školy nepodařilo vyřešit napřímo.

9. Různé
•

•
•

•

Návrh pana Böhma na změnu webových stránek školy. K pomoci („Webový výbor“)
se přihlásili p. Böhm, p. Lupusoru a pí. Vondrášová. První schůzku svolá vedení školy,
prvním krokem bude definice požadavků na Webové stránky.
pouze 1 toaleta na K2 pro starší dívky, ředitel školy řeší problém s Jihoměstskou
majetkovou, a. s., schůzka 7. 9. 2018.
zástupce 3.D - není vyjasněna objednávka autobusu do bazénu Prahy 11. Ředitelem
školy bylo doporučena dohoda v rámci třídy. Výše příspěvku ministerstva na dopravu
je dána vzdáleností školy od bazénu.
M. Beran připraví jednostránkový leták, který bude shrnovat oblastí, které finančně
podporuje KPŠ – dle ročníků školy. Tento leták půjde použít pro komunikaci s rodiči a
účelem získání příspěvku pro KPŠ.

