Zápis ze schůze KPŠ 2.11. 2015
Přítomni: Jiřina Bussová, Daniel Kaiser, Jarka Severová, Magdaléna Hlaváčková,
Daniela Klímová, Jan Schwaller, Martina Cmuntová, Jan Křepinský, Irena
Zelenková, Jan Štukavec, Radek Valter, Radka Smejkalová, Lucie Brůnová
Šifrovačka 7.11.:
• přihlášeno 10 týmů (cca 40 lidí)
• start na školní zahradě v 10 hod
Vánoční jarmark 18. 11. 14:30-17:00
• množství tříd pohltí i sálek, bleší trh bude ve spojovací chodbě mezi
oběma budovami a vstupní hale ve staré budově
• dát ceduli u vchodu do školy, nebo ke schodům
• Ufoni budou dělat dražbu hodnotných věcí pro děti z kojeneckého ústavu
• Dozor na blešákem: Irena Zelenková (15:00), Martina Cmuntová (od
14:30), Daniela Klímová (16-17), Renata Gubková
• Přepravka s reflexními vestičkami KPŠ bude připravená u dveří
• Lucie Čížková: má ceduli z loňska?
• Možno využít lavičky a stolky z chodby a ze sálku
• Delegáti rozešlou do svých tříd email s informací o blešáku
Čaj o sedmé
• Puberta 20. 10. S psychologem Růžičkou měla velký ohlas – účast cca 50
lidí
• Zájem účastníků o novou přednášku Petra Růžičky
• Oslovit Růžičku kvůli debatě o závislostem a zeptat se, jaká další témata
může navrhnout (leden/únor)
• Případné další téma: finanční gramotnost pod názvem: Jak naučit děti
zacházet s penězi, co s kapesným, jak nezkazit děti penězi?
o Šiktařová – pohádky pro děti o ekonomii
Vánoční koncert 15.12. 18. hod
• Hledáme pomocníky pro organizaci – mohou se podívat na vystoupení
dětí druhý den:
o Pomoc při organizaci vstupu a při usazování
o Asistence vychovatelům, kteří jsou u tříd a přesunují děti na
vystoupení
o Pořízení videozáznamu
• Dobrovolníci nechť se hlásí panu učiteli Absolonovi
• Z řad přítomných může pomoci: Irena Zelenková, Daniela Klímová, Radka
Smejkalová

Filmový klub KPŠ
• 17.1. (neděle) od 15. hod
• Muzeum Karla Zemana dalo souhlas s promítáním filmů
• První film: Cesta do pravěku
• Následovat bude výtvarná dílna, kde děti budou moci vyrábět/kolorovat
trilobity ze sádry – Trilopark (Nusle) – nakoupit dopředu, případně
vyrobit – Magda zjistí možnosti
• Oslovit baristy (od Jarky Severové), zda by přišli dospělým udělat dobrou
kávu
• pozvat okolní školky (Irena má dítě v Trenčínské)
• případné výkresy můžeme vyvěsit na chodbách
• Jiřina může z otiskovačky udělat formu
• Jarka má barvy z totemů a 3D formy dinosaurů
Oprava amfiteátru
• Lucie Brůnová má truhláře, dodá cenu
• Oprava by měla proběhnout na jaře, ideálně do jara
• Práce by případně mohly probíhat na etapy během zimy
Fond sociální pomoci
• Měli bychom se snažit vyčerpat budget
• Možnost platit i více než polovinu pobytu
• Možnost přispět i na dopravu na bazén pro vybrané jedince
• Možnost přispět na pracovní sešity sociálně slabých žáků
Návrh na čerpání rozpočtu:
• Radek: koupit prvňáčkům slabikář, aby měli jeden ve škole a jeden doma,
který by jim zůstal – s věnováním KPŠ
• Ředitel: pastelky s logem KPŠ
• Koláč rozpočtu dát na internet
• Zasponzorovat diář pro druhý stupeň s logem KPŠ 800x48 Kč? Děti platí
30 Kč, škola přispívá 18 Kč, zaplatit to, co platí děti?
• Ředitel: udělat si zajímavý design diáře, něco, co by si mohly děti dotvořit
• Zasponzorovat brožurky? Cca 12 000 Kč
Příští schůzka KPŠ:
Čtvrtek 7.1. 19. Hod Lehovický sklípek
Zapsala Radka Smejkalová

