Zápis ze schůzky pana ředitele ZŠ Dědina, pana zástupce a členů výboru spolku KPŠ při
ZŠ Dědina ze dne 5.6. 2017.
Nejprve pan ředitel uvítal členy výboru a následně zhodnotil školní rok 2016-17.
1) Během uplynulého školního roku došlo k některým legislativním změnám, např. inkluzi. Tyto
legislativní změny přináší větší administrativní zatížení, a pokud dojde k nutnosti navýšení
integrovaných dětí, přináší to s sebou i personální změny. ZŠ Dědina již několik let integruje
znevýhodněné děti za pomoci pedagogických asistentů a bude v tom nadále pokračovat. Prioritou
ZŠ Dědina zůstává i do budoucna udržet kvalitu vzdělávání, k čemuž – kromě zkušeného a
kvalifikovaného personálu - dopomáhá i vhodné vybavení tříd. (V souvislosti s tímto bodem bylo
zmíněno, že je v příštích letech plánována modernizace počítačové učebny.)
2) Pan ředitel zmínil i provoz školního hřiště, které je nedílnou součástí školy. Přístup na něj mají
školní děti od pondělí do pátku od 13:00. Hřiště je přístupno veřejnosti od 16:00 a o víkendech od
14.00 do 18.00 hod.
3) Během školního roku bylo požádáno o dvanáct grantů, z čehož deseti žádostem bylo vyhověno.
Škola získala v rámci programu inkluze finanční prostředky na pedagogické asistenty, podporu
vzájemné spolupráce pedagogů, doučování dětí, na výměnné pobyty v Anglii a Francii, rodilého
mluvčího AJ a FJ, na komunitní spolupráci školy a okolí (waldorfské jarmarky).
4) Dále bylo zmíněno, že během uplynulého školního roku probíhalo testování žáků jak vnitřními,
tak vnějšími evaluačními nástroji. Žáci 5. a 9. tříd jsou testovány testy SCIO z českého jazyka,
matematiky, anglického jazyka a všeobecných studijních předpokladů. Zároveň na škole proběhly i
testy ČŠI, jejichž výsledky dle slov pana ředitele dopadly dobře.
5) Na škole průběžně a přirozeně dochází ke změnám v personálním obsazení, které se týkají jak
pedagogické části zaměstnanců, tak i nepedagogických pracovníků. Konkrétně došlo k výměně
hospodářky školy i školní jídelny. Ve škole působí i nadále školní psycholožka a to každý čtvrtek
od 10 do 16.00. Do budoucna je uvažováno o zahájení a rozšíření spolupráce s externím speciálním
pedagogem.
6) Během roku došlo ke zlepšení materiálního vybavení školy tím, že byla zakoupena nová pec na
vypalování keramiky.
7) V dubnu proběhly zápisy do prvních tříd. Vzhledem k vysokému počtu zájemců a následně
přijatých dětí, budou v následujícím školním roce otevřeny tři první třídy klasické a jedna první
třída waldorfská.
8) Na schůzce bylo probíráno hospodaření s finančními prostředky KPŠ při ZŠ Dědina. Výbor
odhlasoval, že i v příštím školním roce bude činit příspěvek KPŠ 500 Kč na dítě ročně. Z tohoto
příspěvku jsou tradičně placeny dárky pro prvňáky a deváťáky, Mikulášská nadílka, Slet čarodějnic,
odměny pro děti na Sluníčkový den a poukázka do knihkupectví pro učitele ke Dni učitelů a je z
něho zároveň sponzorován dar rodičů škole na nákup některých učebních pomůcek.
Zapsala Lenka Paseková
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