Zápis ze schůze Klubu přátel školy konané dne 8. 10. 2012

1. Zahájení a uvítání přítomných.
Přítomni : Mgr. Mojmír Dunděra, Mgr. Marta Michelová, Ing. Petra Wehrenbergová,
Daniela Pátková a zástupci jednotlivých tříd
2. Zástupci tříd by měli informovat rodiče na třídních schůzkách o chodu školy, ve
třídách by měly proběhnout volby třídních důvěrníků a zapisovatelů (aktualizace),
v prvních třídách budou zvoleni noví zástupci
3. V loňském školním roce obhájil Mgr. Mojmír Dunděra v konkursu vyhlášeném
zřizovatelem post ředitele školy, nově ředitelem na období 6 let
4. V loňském školním roce proběhly i volby do školské rady ( funkční období 3 roky ) a
členy školské rady jsou za školu : Mgr. Stanislav Šindelář a Mgr. Karla Francová
za rodiče : Dalibor Maurer a Ing. Petra Wehrenbergová
za zřizovatele : Ing. Stanislav Hejduk a Ing. Jiří Vihan
(zápisy ze schůzí školské rady zveřejněny na stránkách www.zsdedina.cz v kolonce
školská rada)
5. V loňském školním roce prověřovala školní inspekce stížnost rodičů na činnost školy
a úroveň vzdělávání. Inspekce neshledala na straně školy žádné pochybení, škola plní
všechny své povinnosti v souladu se školským zákonem (inspekční zpráva je
zveřejněna na stránkách školy www.zsdedina.cz v kolonce inspekční zprávy).
6. ZŠ Dědina akcentuje výuku cizích jazyků:
od 1. třídy: anglický jazyk
od 6. třídy : francouzský jazyk
ve waldorfských třídách : anglický a německý jazyk
7. ZŠ Dědina organizuje jazykové výjezdy dětí do Anglie a Francie. Uvažuje se o
jazykovém výjezdu i do Německa.
8. Testování žáků SCIO v letošním školním roce – testují se žáci 5., 6. a 9. tříd
v předmětech Čj, Ma, Aj, obecné studijní předpoklady. Souběžně probíhá testování
„Finanční gramotnosti“ a „Etické výchovy“ dle pokynů Ministerstva školství
9. Péče o integrované žáky: ve škole působí DyS-centrum, 33 žáků má individuální
studijní plán, cca dalších 60 dětí s lehčí poruchou. Od října 2012 na škole působí nová
psycholožka Jitka Nováková, která bude docházet do školy jednou za 14 dní (úterky) v
době od 11:00 hod do 15:00 hod
10. V době prázdnin a ředitelského volna funguje školní družina v případě zájmu rodičů o
její provoz, rodiče by měli zájem o umístění dětí v družině v době prázdnin či
ředitelského volna hlásit dopředu
11. V loňském školním roce byl zrušen bankovní účet Klubu přátel školy vedený u
Komerční banky z důvodu vysokých poplatků. V měsíci únoru 2012 byl založen účet
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pro neziskové organizace u Raiffeisenbank, vedení tohoto účtu je zdarma. K 8.10.2012
je celkový zůstatek na účtu KPŠ 81.310,68 Kč, z toho 70.000,- Kč je vázáno od
2.3.2012 na termínovaném vkladu na jeden rok s úročením 1% a zůstatek na běžném
účtu činí 11.310,68 Kč. Na schůzi bylo odsouhlaseno prodloužení termínovaného
vkladu v částce 70.000,-Kč o další rok (tedy do března 2014). Ředitel Mgr. Dunděra
neuvažuje v letošním školním roce o nákupu dražších pomůcek pro školu
12. Z prostředků KPŠ se pravidelně financuje (ve školním roce 2012/2013 rovněž):
drobné odměny pro nejlepší žáky v matematickém klokanu a recitační soutěži, akce
jako čarodejnice, 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
13. Na schůzi byl deklarován jednomyslný souhlas s výší členského příspěvku Klubu
přátel školy, který bude i v tomto roce činit 200,-Kč na rodinu s tím, že jako vždy platí
pouze nejstarší ze sourozenců
14. Ing.Wehrenbergová navrhla změnu účtovacího období financí KPŠ z kalendářního
roku na období roku školního pro lepší přehlednost, tato změna účtovacího období
byla na schůzi rovněž odsouhlasena
15. V loňském školním roce věnoval KPŠ škole sponzorský dar ve výši 7.000,-Kč na
nákup průmyslového vysavače zn.Kärcher.
16. Z peněz KPŠ byl v loňském roce financován částkou 3.299,- Kč také školní výukový
program (software) "Česká republika a její kraje", který je určen žákům prvního
stupně
17. Školní hřiště je otevřeno pro veřejnost každý den od 16:00 hod do 18:00 hod, v
měsících duben až říjen. Na školní hřiště je zakázán vstup se zvířaty, rovněž platí
zákaz vstupu na kolečkových bruslích. V současné době je veden soudní spor o
pozemek školního hřiště, na který byl vznesen restituční nárok
18. Školní SMS – Infokanál, který byl jako služba avizován v loňském školním roce,
prozatím nefunguje, služba je vázána na změnu mobilního operátora Vodafone, který
tuto službu umožňuje; dosud není jisté, zda ZŠ Dědina po ukončení platné smlouvy
vůbec zvolí Vodafone jako svého poskytovatele mobilních služeb
19. Na schůzi byly opětovně zvoleny – Mgr.Michelová předsedkyní Klubu přátel školy,
Ing.Wehrenberová pokladníkem Klubu přátel školy a p. Daniela Pátková
zapisovatelkou Klubu přátel školy

Zapsala:
Daniela Pátková

V Praze dne 8. 10. 2012

předsedkyně KPŠ:
Mgr. Marta Michelová

