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1. 
 

KPZŠ Uhelný trh je dobrovolné občanské sdružení rodičů a přátel školy, kteří se ztotožňují s tradicemi 

bývalé matematické školy ZŠ Uhelný trh (nyní ZŠ Brána jazyku s rozšířenou výukou matematiky) a s úsilím 

školy poskytnout žákům v budově Uhelný trh co nejkvalitnější matematické vzdělání a připravit je na 

budoucí střední a vysoké školy nejenom jazykově, ale hlavně s větším důrazem na matematiku, 

informatiku a hudbu, která povznáší ducha. Cizí další jazyky se učí na více školách, ale matematických 

třid je málo. Vzhledem k tomu, že se uvazuje o povinné maturitě z matematiky a rostou matematické a 

počítačové nároky pro budoucí výkon povolání je naším cílem zachovat tradiční zaměřeni Uhelného trhu a 

třídy s rozšířenou výukou matematiky.  

KPZŠ Uhelný trh podporuje: 
- využití rozšiřujících forem a metod výuky matematiky a přírodovědných předmětů, 
- zájem žáků o předmětové a oborové soutěže, podporu tradičních hudebních nadání  
  s vyvrcholením koncertu školy Uhelné jaro 
- mimoškolní akce, které v souladu se vzdělávacím programem školy zapojují žáky do 
  odborných, sportovních, kulturních a dalších aktivit 
- vytváření sociálního klimatu školy s důrazem na podporu sociální rovnosti a     
   podpory sociálně slabších žáků 
„slabší“ žáky podporujeme v předmětech a úspěšné oceňujeme v soutěžích školy  
- činnost školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů 
- motivování žáků k co nejlepším studijním výsledkům 
- zlepšování podmínek pro výuku a výchovu žáků 
- školní družinu, která je určena pouze pro žáky prvního stupně budovy Uhelný trh, kam poskytujeme 
finanční prostředky na zakoupení vybavení či zachování kroužků a věcné dary  
 
To se konkrétně odráží ve finanční podpoře např. soutěží, klubů, dnů třídy, exkurzí, odměn nejlepším 
žákům a třídám, slavnostního předávání vysvědčení, kulturního minima podpořené příspěvky do muzeí, 
divadel a výletů, apod. 
 
KPZŠ Uhelný trh je také partnerem na společných akcích obou budov školy (Uhelný trh a Vojtěšská) kde se 
spolu se SRPŠ Brána jazyků podílí na společných akcích celé školy. 
 
KPZŠ Uhelný trh v rámci svého působení spolupracuje s vedením i pedagogy školy a využívá ve své práci 
svých dlouholetých zkušeností i zkušeností podobných sdružení jiných škol. Máme zástupce i ve školské 
radě. 
 
KPZŠ Uhelný trh je otevřen pro všechny, kteří přispívají svými zkušenostmi, informacemi či 
konstruktivními podněty k projednávaným otázkám života školy a jsou ochotni se podílet na činnosti KPZŠ 
v budově Uhelný Trh. 
 
Hospodaření KPZŠ Uhelný trh je evidováno dle platných právních norem. KPZŠ hospodaří pouze s 
příspěvky rodičů, žáků či zákonných zástupců žáků. Do fondu KPZŠ přispívá každý z nich částkou Kč 600,- 
na každé dítě. (Příspěvek 600,-kč se může zaplatit pololetně po 300,-Kč).  Členem klubu se stává rodič či 
zákonný zástupce žáka zaplacením tohoto příspěvku. Žáci čerpají prostředky fondu v rámci výše zmíněných 
podporovaných aktivit a využíváním materiálních podmínek školy. Veškeré dary musí být řádně schváleny 
nadpoloviční většinou výboru KPZŠ Uhelný trh, který se skládá s volených zástupců rodičů jednotlivých 
tříd. 
 
Rada klubu občanského sdružení KPZŠ Uhelný trh je tvořeno zákonně zvolenými 3. zástupci rodičů žáků z 
jednotlivých tříd. Předseda, místopředseda a revizor. 
  
Orgány výkonného výboru klubu a sněmu klubu občanského sdružení KPZŠ Uhelný trh jsou: 
Předseda klubu: Mgr. Martin Motl 
Místopředseda:  Dora Pacnerová 
Revizor:  Kateřina Kofroňová 
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2. 
 

 
Společné akce plánované na rok 2014/15: 
 
- ples celé školy pro žáky 7, 8 a 9.tříd  
- večer Pod lípou   
- Mikuláš – pro děti prvního stupně  
- vánoční trhy na náměstí Uhelný trh, kde jednotlivé třídy prodávají své výtvory   
- Uhelné jaro – hudební galavečer žáků, kteří se učí na hudební nástroje  
- Filmový večer – žáci druhého stupně natáčejí své absolventské filmy 
- Noc s Andersenem – noční čtení pro děti  
- pout – každoroční akce Uhelného trhu 
- odměny žákům za reprezentaci školy  
- Non stop čtení  
- Příběhy bezpráví  
- trička pro 6. a 9. třídy  
- upomínkové předměty 
- jednorázové příspěvky pro kulturní vzdělávání do tříd 
- finanční dary škole pro zvyšování úrovně školní družiny budovy Uhelného trhu a zachování jejich kroužků. 
- a další společné akce školy ZŠ Brána jazyku s rozšířenou výukou matematiky obou dvou budov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za KPZŠ Uhelný trh připravily pro představení našeho občanské sdružení novým třídám rodičů žáků na 
Uhelném trhu (ZŠ Brána jazyku s rozšířenou výukou matematiky):  
 
Předseda klubu KPZŠ Uhelný trh Mgr. Martin Motl – kontakt: motlmartin@email.cz 
a členka výkonného výboru klubu Kateřina Kudláčková – kontakt: kkudlackova@gmail.com 
 
V případě jakýchkoliv doplňujících dotazů nás neváhejte kontaktovat. 


