
Zápis ze schůzky zástupců tříd Spolku rodičů KPŠ s vedením školy

Dne 21.10. se konala schůze zástupců spolku Klub přátel školy Dědina s panem ředitelem a zástupcem
ředitele školy.

Jako bod číslo jedna proběhla aktualizace zástupců členů spolku a s tím i související změna osoby ve
funkci pokladníka. Novou pokladnicí za Dagmar Dragounovou byla zvolena Renata Králová.
Zástupci  členů  spolku  byli  zároveň  informováni  o  personálních  změnách  v  pedagogickém sboru,
kuchyni a na pozici hospodářky. Každý čtvrtek  mezi 10:00 a 16:00 ve škole i nadále působí školní
psycholožka.

Dále byly zmíněny aktivity pořádané školou aktuální pro školní rok 2017-18. Mezi ně patří: Srdíčkový
den, matematický klokan, adventní programy, vánoční besídka, masopustní karneval, olympiáda 5. tříd
v  matematice,  Sluníčkový  den,  jazykové  pobyty...  I  nadále  však  zůstává  prioritou  školy  kvalita
vzdělávání.

V letošním školním roce budou testováni pouze žáci 9.tříd ČŠI a ve SCIO testech, které zahrnují český
jazyk, matematiku, anglický jazyk a studijní předpoklady. Celorepublikově si škola vede velmi dobře,
svými výsledky testů za rok 2016-17 se škola zařadila mezi školy v 10 percentilu.

Novinkou tohoto školního roku je celostátní zavedení povinného kurzu plavání v čtyřicetihodinové
dotaci  pro  1.  stupeň.  Kurz  bude  probíhat  pro  žáky  ZŠ  Dědina  buď  formou   jednotlivých  lekcí
pořádaných plaveckou školou Medúza v Kladně, či Slaném, nebo formou školy v přírodě s plaveckým
programem. Plavecké kurzy se týkají dětí 2. a 3. tříd, budou absolvovány ve druhém pololetí a budou
financovány školou – bazén a cvičitel. Na dopravu, kterou hradí rodiče, požádá škola o dotaci, která by
měla stačit na pokrytí nákladů. Pokud nepostačí, očekává se spoluúhrada v rozpětí 10 – 100,- Kč. Jinak
jsou kurzy bezplatné.

Další novinkou tohoto školního roku je změna v místě konání jazykového pobytu ve Francii. Místo
jazykového pobytu v Paříži plánuje škola jazykový pobyt v Bretani.
V minulém školním roce škola zakoupila dva nové projektory, část školy byla vymalována a zároveň
byla provedena částečná rekonstrukce hřiště, na které je možno nově docházet i o víkendech v době od
15:00 do 18:00.

Škola v tomto školním roce počítá s následujícími granty: grant na rodilé  mluvčí Aj, Fj, Týmovou
sborovnu, kroužek Malý aviatik, Zážitkový kurz pro 6.roč., Jazykový pobyt Anglie, Jazykový pobyt
Francie,  Flow-formy,  Jarmark  Vánoční  a  masopustní,  Čerpání  tzv.  Šablon  –  evropské  finance  na
školního asistenta a vzdělávání pedagogů.

V tomto školním roce proběhnou volby do Školské rady na období  2018-20.  Hlasování  proběhne
korespondenční  metodou  formou  hlasovacích  lístků.  Členové  KPŠ  Dědina  mohou  volit  mezi
navržeými  členy  výboru  spolku  rodičů,  kteří  kandidaturu  přijali:  panem  D.Votápkem,  paní  K.
Giedraitis, paní E. Šerhantovou.

Na schůzi byl oznámen výsledek hospodaření Spolku KPŠ ZŠ Dědina za uplynulý školní rok 2016-
2017.  Na letošní  školní  rok 2017-2018  bylo  vybráno na příspěvcích 178000.  Celkem je  na účtu
momentálně cca. 450000 Kč. Zatím nejvyšší plánovanou položkou, která bude v tomto školním roce
utracena je cca. 90000 Kč, které věnuje KPŠ ZŠ Dědina škole jako sponzorský dar na školní vybavení
žáků. Podrobnější rozpis hospodaření viz příloha.

V následné diskuzi zástupci členů KPŠ  ZŠ Dědina opět otevřeli téma možnosti  stravování formou
spolupráce s firmou Scholarest. Dále byl navrženo zavedení nového elektronického systému rezervace
jídel a formy platby obědů. V obou posledně jmenovaných případech pan ředitel navrhl konzultaci s
paní hospodářkou o možnostech realizace návrhů.

Zapsala Lenka Paseková
Doplnil M. Dunděra


