
Schůze Školního výboru Klubu přátel školy, 
při ZŠ Květnového vítězství 1554, Praha 4 
Termín: 3.9.2020, 19:00 

Zapsal: Martin Beran 

Přítomni: ředitel školy Mgr. Pavel Kopečný, zástupci všech tříd kromě 6.A – prezenční listina 

archivována 

Program 

1. Informace o volbě předsednictva KPŠ 
 

Š. Latheefová informovala ostatní zástupce tříd, že již nechce pokračovat ve funkci místopředsedy 

KPŠ. Ve volbách na příští schůzi tedy již nebude kandidovat. Předseda KPŠ prosí ostatní zástupce 

tříd, aby zvážili kandidaturu. 

 

2. Hospodaření KPŠ, finance 
  

KPŠ nyní disponuje zhruba 320 000 Kč (pokladna + peníze na účtu). 

Zástupci tříd KPŠ se usnesli, že 

• Příspěvek pro školní rok 2020-21 zůstane stejný, jako v předchozích letech. Tedy 400 Kč za 

jedno dítě, 2x 200 kč pro dvě děti z jedné rodiny na škole. Za třetí (a případně další) děti se již 

příspěvek nevybírá. 

• Třída, která nevyčerpala v loňském školním roce příspěvek 3 000 Kč na společnou aktivitu, 

má možnost v aktuálním školním roce vyčerpat 6 000 Kč (čili peníze se z loňského školního 

roku „převádějí“ do aktuálního). Ve předchozím školním roce příspěvek čerpaly třídy 6.C, 6.B, 

7.A, 9.A, 9.B, 4.A, 3.E, 4.B, 5.C, 3.B a 5.B (dle číslování v předchozím školním roce). 

• KPŠ schvaluje příspěvek 100 000 Kč na herní prvky do Atria K2, kde MČ Praha 11 plánuje 

upravit povrch. Podmínku KPŠ je, že výběr konkrétních herních prvků schválí žákovský 

parlament. 

o Rozšíření informace ze schůze KPŠ: Setkání s paní radní Ujhelyiovou a zástupci 

školního parlamentu se uskuteční 17.9. od 18:00 na K2 – všichni členové KPŠ jsou 

zváni. 

 
3. Školská rada 
 

Na podzim proběhnou volby do Školské rady (proběhnou v termínu třídních schůzek 19.11.). Do 

volební komise byli po dohodě s p. ředitelem Kopečným vybrání pí. Venigerová, pí. Vondroušková 

a p. Pavlík.  Volební komise následně osloví rodiče, aby navrhli kandidáty na pozici ve školní radě. 

 
4. Různé 
  

• Sběry proběhnou normálně, termíny budou včas zveřejněny 

• S kroužky se počítá od října podle situace s Covidem. Burza plánována na 14.9. 



• Ředitelské volno letos nebude. 

• Škola dostala příspěvek 20.000 na učitele na podporu distanční výuky. Škola bude používat 
primárně Google Classroom. 

   

 


