Zápis ze schůze Klubu přátel školy konané dne 7.10.2013
1. Zahájení a uvítání přítomných.
Přítomni : za ZŠ Dědina ředitel Mgr. Mojmír Dunděra, zástupce ředitele Mgr. Stanislav
Šindelář, dále výbor KPŠ a třídní důvěrníci dle prezenční listiny
2. Noví třídní důvěrníci byli seznámeni s chodem KPŠ, jaká je úloha třídních důvěrníků
3. Ministerstvo školství upravilo RVP – z toho plyne provést změny ve vzdělávání žáků – na
druhém stupni druhý jazyk povinný pro všechny. Včlenit do výuky finanční gramotnost,
etickou výchovu, částečně civilní obranu obyvatel – témata budou zahrnuta v předmětech, ve
kterých je toto téma obsaženo (např. matematika, vlastivěda, přírodověda, občanská a
rodinná výchova aj.)
4. ZŠ Dědina akcentuje výuku cizích jazyků:
od 1. třídy: anglický jazyk
od 6. třídy : francouzský jazyk ( pro jazykové třídy )
od 8. třídy : německý jazyk ( pro nejazykové třídy )
ve waldorfských třídách : anglický a německý jazyk
5. ZŠ Dědina získala granty na jazykové výjezdy dětí do Anglie a Francie, které se uskuteční na
jaře 2014.
6. Testování žáků SCIO i v letošním školním roce – testují se žáci 5., 6. a 9. tříd v předmětech
Čj, Ma, Aj, obecné studijní předpoklady.
7. Nově byl zakoupen nábytek do některých družin a kompletní vybavení do dvou učeben.
8. Ke dni 7.10.2013 činí celkový zůstatek finančních prostředků KPŠ na transparentním účtu
80.005,- Kč. Z prostředků KPŠ se pravidelně financuje (ve školním roce 2013/2014 rovněž):
drobné odměny pro nejlepší žáky v matematickém klokanu a recitační soutěži, akce jako
čarodějnice, masopust, Mikuláš, den dětí, sluníčkový den aj., květiny pro žáky 1. a 9. tříd,
květiny pro učitele ke Dni učitelů, vše v celkové částce do cca 20.000,-Kč za školní rok.
9. Výše členského příspěvku Klubu přátel školy pro následující školní rok 2013/2014 bude i
nadále činit 200,- Kč na rodinu (nikoli na žáka).
10. Pro tento školní rok 2013/2014 byly zdraženy obědy o 2,- Kč. Výhledově zdražení BIO
obědů kvůli dražším surovinám. Mj. byl pro obědy v BIO kvalitě byl zakoupen multifunkční
kotel pro lepší zpracování a uchování kalorických hodnot surovin.
11. Školní hřiště je otevřeno pro veřejnost v měsících duben až říjen každý den od 16:00 hod do
18:00 hod. Od května 2014 se plánuje velká rekonstrukce hřiště. Plánuje se rozšíření
fotbalového hřiště, úprava běžecké dráhy a dráhy pro skok daleký, prostor pro hod koulí,
horolezecká stěna, hřiště na házenou a tenis, volejbalového hřiště a rovněž rekonstrukce
šaten. Na hřišti bude umělý povrch. Celková hodnota rekonstrukce se plánuje do cca 55 mil.
Kč.
12. Na škole proběhly v lednu 2013 zápisy do prvních tříd. Vzhledem k velkému zájmu byla
škola nucena některé zájemce odmítnout. Byly otevřeny dvě první třídy v klasické části a ve
waldorfské části jedna první třída. Počet žáků v celé škole stoupl na 487, tj. o 56 dětí více než
v loňském školním roce. Ve waldorfských třídách je 181 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě
je 20,3.
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13. Kvůli nařízení Ministerstva školství o zvýšení plaveckých hodin pro žáky na 40 hod ve
školním roce byla škola nucena dočasně plavání zrušit.
14. Žáci 7. tříd pojedou jako každý rok na lyžařský výcvik. Ten se uskuteční v únoru.
15. Péče o integrované žáky: ve škole působí DyS-centrum, více jak 30 žáků má individuální
studijní plán, cca dalších 60 dětí je s lehčí poruchou. Na škole působí psycholožka Jitka
Nováková, která dochází do školy jednou za 14 dní (úterky) v době od 10:00 hod do 15:00
hod.
16. Informace o chodu školy je možné získat na webových stránkách školy www.zsdedina.cz.

Zapsala:
Daniela Pátková

V Praze dne 7. 10. 2013

předsedkyně KPŠ:
Marta Michelová

