Schůze Školního výboru Klubu přátel školy,
při ZŠ Květnového vítězství 1554, Praha 4
Termín: 18.11.2021, 19:00, Google Meet
Zapsal: Martin Beran
Přítomni: ředitel školy Mgr. Pavel Kopečný, zástupci tříd dle přílohy č. 1
Program
1. Volba 2. předsedy KPŠ
Mezi třídními zástupci se nenašel žádný zástupce ochotný převzít volnou funkci 2. místopředsedy
KPŠ. Kandidaturu do příští schůze KPŠ zváží p. Pavlík.
2. Výběr příspěvku na KPŠ
Z důvodu konání třídních schůzek online, není možné vybírat příspěvek na KPŠ. Zástupci tříd
odsouhlasili, že požádáme školu o výběr příspěvku na KPŠ prostřednictvím třídních učitelů.
•
•
•

p. ředitel Kopečný žádá zástupce tříd o zaslání informace na rodiče ve třídách. M. Beran
připraví vzor této komunikace – viz příloha č. 2 tohoto zápisu.
Konečný termín dávat nebudeme – ať třídní učitelé zohlední situaci ve třídě. Budeme rádi,
pokud to třídy zvládnou do konce roku.
Připomínáme, 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.

3. Možnost budoucího emailového hlasování
Z praktických důvodů se zástupci tříd dohodli na podmínkách pro budoucí korespondenční
emailové hlasování. Aby byl návrh přijat, musí s ním vyjádřit souhlas více než polovina zástupců
všech tříd. Čas na vyjádření pro korespondenční hlasování bude 7 kalendářních dní.
4. Různé
•

Diskuse ohledně situace COVIDu na škole

Příloha č. 1 – Seznam účastníků schůze
Monika Kremrová, 4.C
Monika Venigerová, 7.B
Petr Drážník, 9.C
Helena Jirků, 3.D a 5.A
Waldhansová Blanka, 7.C
Eliška Orbanová, 2.C
Nejedlá Veronika, 2.E
Jiří Hošek, 4.A
Petra Eisenreichová, 1.B
Jana Bednářová, 5.B a 8.B
Petra Mullerova, 1.D
Rudolf Bauch, 5.D
Renata Pecková, 4.B
Michaela Vostřáková, 9.A
Michaela Vizvári, 6.A
Dušan Pavlík, 3.C
Lucie Rašková, 4.D
Hrušková Andrea, 3.B
Barbara Kuklíková, 2.B
Ježková Petra, 7.A.
Jana Freundová, 6.B
Ďurišová Eva, 7.D.
Jana Kulhavá, 9.B
Tereza Cappellari, 3.A
Veselá Lucie, 6.C
Natálie Dunn, 1. A
Alena Vondroušová, 6.D
Irena Vernerová, 5.C
Martin Beran, 5.E

Příloha č. 2 – Návrh zprávy od zástupců
tříd jednotlivým rodičům
Vážení rodiče,
Stejně jako každý rok se na vás obrací KPŠ s žádostí o příspěvek na aktivity, které KPŠ finančně
podporuje. Jelikož letos nebylo možné příspěvek vybírat na třídních schůzkách, bude se letošní
příspěvek vybírat prostřednictvím třídních učitelů.
Příspěvek na KPŠ zůstává stejný jako v předchozích letech – 400 Kč na jednu rodinu. Tedy pokud máte
2 děti, zaplaťte v každé třídě 200 kč, pokud máte někdo 3 a více dětí a naší škole, tak zaplaťte po 200
Kč jen ve dvou třídách.
Termín pro výběr si určují třídní učitelé podle možností v jednotlivých třídách, proto se mohou
termíny lišit.
Předem děkujeme za vaši podporu a součinnost.

