
Zápis ze schůze Klubu přátel školy, 
konané dne 8.2.2010 

 
1.   Zahájení a uvítání přítomných. 

Přítomni : Mgr.Dunděra,Ing.Kožmín,Wehrenbergová,Pátková 
 
2.   M e D si v roce 2009 půjčila od KPŠ 20.000,-Kč na nesplacenou fakturu. M e D dostala 

ponzorský dar od firmy ISOBAU 20.000,-Kč, kterým dnes byla půjčka splacena. 
 
3.   Všechny ceny zůstávají stejné jako v loňském roce i přes zvýšení DPH. 
 

   4. Proběhla schůze školské rady,kde byl schválen rozpočet na další rok např. opravy, 
financování a rozpočet školy, projektový den, vánoce, zájezd do Anglie, seznamovací 
zájezd pro 6.třídy. 

 
5.  Odbor školství který byl dočasně na naší škole se přestěhoval na své původní místo na 

úřad Prahy 6. 
 
6.   Byl aktualizován školní řád 
 
7.   Škola podala 5 grantů, nyní se čeká na schválení 
 
8.   Koncem roku 2009 byla  vybavena škola všemi potřebnými moderními pomůckami cca. 

za 700 000,- Kč.Toto bylo financováno ze školních prostředků. 
 
9.   V roce 2009 KPŠ financoval aktivity jako např.mikulášská nadílka a kytičky pro prvňáčky 
 
10. Očekáváme,že v roce 2010 zakoupíme 

- kytičky a drobnosti pro děti z deváté třídy  
- financování Sluníčkového dne  
- dárky ke Dni učitelů 
- financování masopustu a odměn pro úspěšné děti matematického klokana, poetického 

setkání a jiných aktivit. 
 
11. Stanovisko k obsahu inspekční zprávy České školní inspekce : 

Po seznámení se s obsahem a závěry inspekční rady konstatujeme s potěšením,že ZŠ 
Dědinu pod vedením Mgr.Mojmíra Dunděry hodnotí inspekce opravdu mimořádně 
kladně,a to prakticky ve všech sledovaných ukazatelích.Oceněna byla jak kvalita 
poskytovaného vzdělávání, tak i úroveň pedagogického sboru,uznání získalo i 
hospodaření školy se svěřenými prostředky a rovněž aplikovaný systém řízení byl shledán 
kvalitním. 
KPŠ bere na vědomí a přeje škole a řediteli mnoho úspěchů i do budoucna . 

  
12. Ředitel požádal KPŠ o příspěvek na instruktora na lyžařské kurzy pro větší bezpečnost   

dětí.Klub přátel školy  toto schvaluje. 
 
13. Ředitel navrhuje zakoupit trička s logem naší školy.Tyto trička by byla dávána za     

odměnu, na reprezentaci školy při různých soutěžích jak sportovních tak i vědomostních a  
žáci by si je také mohly zakoupit. 

 
zapsala                                                                                          předseda 

Daniela Pátková                                                                          Ing.Jiří Kožmín 


