
Schůze Školního výboru Klubu přátel školy, 
při ZŠ Květnového vítězství 1554, Praha 4 
Termín: 21.11.2019, 19:00 

Zapsal: Martin Beran 

Přítomni: ředitel školy Mgr. Pavel Kopečný, radní MČ Praha 11 pro Školství Mgr. Zuzana Ujhelyiová, 
zástupci všech tříd kromě 5.D a 6.C – prezenční listina archivována 

Program 

1. Předání příspěvků KPŠ ze jednotlivé třídy pokladníkovi KPŠ p. Bauchovi 
 

2. Zpětná vazba k tématům probíraným na předchozí schůzi (19:20 – 19:30) 
  

• Stojany na kola a koloběžky před školou – stojany před školou nejsou ani dnes plně 
využívány, instalace dalších nemá smysl 

• Sedací nábytek na vrátnici K1 – Po prověření KPŠ a ředitelem školy není zapotřebí.  
• Dopis pro MČ Praha 11 ohledně povrchu atria K2 byl předán + zaslán emailem. 
• Dle p. ředitele se zákaz používání telefonů ve škole osvědčil a zákaz bude platit i nadále. 

Z tohoto důvodu nemá dále smysl uvažovat nadále o skříňkách na mobilní telefony, která 
byly probírány na předchozích schůzkách KPŠ.  

 
3. Finance 
 

• Příspěvek na strom čtenářství schválen výše 10.000 Kč. Zástupci tříd nicméně indikují, že by 
tuto aktivitu podporovali i ve větším rozsahu, takže pokud je škola (ještě) schopna efektivně 
využít další peníze, KPŠ poskytne příspěvek až do výše 15.000 Kč. 

• Příspěvek na výtvarné potřeby na vánoční jarmark schválen ve výši 250 Kč. Obdobně i zde 
zástupci tříd indikují, že pro příští roky lze tento příspěvek navýšit. 

• Zástupci tříd navrhují instalovat v prostorách školy zábavné polepy – vzdělávací (násobilka, 
vyjmenovaná slova) tak i pohybové (skákací panák). KPŠ schvaluje příspěvek do výše 20.000 
Kč pro polepy do budov K1 i K2. 

 
4. Společenský večer školy 
  

• Šárka Latheefová seznámila přítomné s průběhem přípravy společenského večera. Prosí 
přítomné zástupce, za mají nějaké hodnotné ceny, využitelné pro losování. 

• Rezervační systém bude spuštěn 6.1.2020 v cca 12:00 na Webu školy. 
   
5. Dotazy a různé 
  

• Školní knihovna je na K1 i K2. 
• Výběr příspěvků na KPŠ bezhotovostně – vedení KPŠ zváží pro příští rok. Výhoda – 

pohodlnost, nevýhoda – očekává se nižší účast. 



• KPŠ žádá p. ředitele Kopečného o vysvětlení odhlašování obědů pouze den předem a za 
jakých okolností je nově účtován příplatek za nevyzvednutí obědu. Vzhledem k většímu 
množství dotazů na stravování navrhuje KPŠ účast vedoucí školní jídelny na schůzi KPŠ. 

 
 
Vysvětlení ředitele Mgr. Kopečného k odhlašování obědů: 
 
Posílám upřesnění informace o 
1. Doplatku za režijní náklady. 

• školní oběd je dotovaný státem a podmíněný tím, že je dítě přítomno ve škole 
• rodiče platí cenu pouze za potraviny 
• v době nemoci / nepřítomnosti ve škole / nemá dítě nárok na dotovanou stravu 
• vyjma prvního dne neplánované nepřítomnosti, kdy je možné si oběd vyzvednout do 

přinesených nádob stále za cenu potravin 
• ostatní dny je zákonný zástupce povinný oběd odhlásit 
• pokud nedojde k odhlášení, tak nejen že oběd propadne a rodič zaplatí za potraviny, ale 

může dojít i k vymáhání režijních nákladů (aktuálně 31,- Kč ) 
  

Nejedná se o žádnou novinku, ale o dlouhodobou skutečnost, na kterou školní jídelna upozorňuje 
• viz informace pro strávníky (na první schůzce budoucích prvňáčků) 
• při přihlašování strávníka do školní jídelny – webové stránky ŠJ – ceník a platby, bod 5. 

odhlašování obědů 
  
2. Odhlašování obědů den předem (do 14: 00 hod v systému jídelna) je z důvodu objednaného 

množství potravin pro danou jídelnu. (převážně u masa a ryb) 
• normování stravy (vypočítání množství masa) a zajištění objednávky u dodavatele 
• odhlašovaní obědů ráno (7.30 hod) kdy už je s největší pravděpodobností maso v základu a 

vaří se. Nelze jej vyndat a vrátit dodavateli. 
• když se takto odhlásí např. dvacet strávníků, hned jsou to dvě kila masa, které nikdo školní 

jídelně nezaplatí, přestože zaplatit jej ona dodavateli musí. 
 
 


