
Zápis ze schůze Klubu přátel školy konané dne 13.3.2014 
 

1. Zahájení a uvítání přítomných. 
Přítomni : za ZŠ Dědina ředitel Mgr. Mojmír Dunděra, dále výbor KPŠ a třídní důvěrníci dle 
prezenční listiny 

 
2. Dle pokynu Ministerstva školství začlenila ZŠ Dědina do výuky finanční gramotnost a 

etickou výchovu – témata jsou zahrnuta v předmětech, ve kterých je toto téma obsaženo 
(např. matematika, vlastivěda, přírodověda, občanská a rodinná výchova aj.)  

 
3. ZŠ Dědina akcentuje výuku cizích jazyků: 

od 1. třídy: anglický jazyk 
od 6. třídy : francouzský jazyk ( pro jazykové třídy ) 
od 8. třídy : německý jazyk – pouze základy ( pro nejazykové třídy ) 
ve waldorfských třídách : anglický a německý jazyk 

 
4. ZŠ Dědina pořádá i v tomto školní roce jazykové výjezdy dětí:  

do Anglie v květnu 2014 
do Francie (Paříž) již jazykový výjezd proběhl, v dubnu francouzští studenti přijedou na 
výměnný pobyt do Prahy a do ZŠ Dědina  
do budoucna se uvažuje o jazykových pobytech dětí z waldorfských tříd v Německu  

 
5. I v tomto školním roce proběhlo testování žáků SCIO (testují se žáci 5., 6. a 9. tříd 

v předmětech Čj, Ma, Aj, obecné studijní předpoklady). Výsledky se vyhodnocují. 
 

6. Ke dni 13.3.2014 činí celkový zůstatek finančních prostředků KPŠ na transparentním účtu 
119.991,98 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. 

 
7. Pro obědy v BIO kvalitě byl zakoupen multifunkční kotel pro lepší zpracování a uchování 

kalorických hodnot surovin. Foto na webových stránkách školy. 
 

8. Je naplánovaná celková rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Dědina. Rekonstrukce bude 
probíhat ve dvou etapách. První etapa bude probíhat od března 2014, bude zahájena 
odstraněním dřevin, které ustoupí sportovišti. Plánuje se rozšíření fotbalového hřiště, úprava 
běžecké dráhy a dráhy pro skok daleký, prostor pro hod koulí, horolezecká stěna, a rovněž 
rekonstrukce šaten a zázemí sportovního areálu. V druhé etapě (od dubna 2015) bude 
rekonstruováno horní hřiště na házenou, tenis a volejbalového hřiště. Na fotbalové hřiště 
bude instalován umělý povrch. Celková rekonstrukce vyjde na cca 55 mil. Kč. Rekonstrukci 
bude realizovat firma Sportservis. 

 
9. Na škole proběhly v lednu 2014 zápisy do prvních tříd. Vzhledem k velkému zájmu byla 

škola nucena některé zájemce odmítnout. Byly otevřeny dvě první třídy (po 28 žácích) 
v klasické části a ve waldorfské části jedna první třída (po 30 žácích).  
 

10. Kvůli nařízení Ministerstva školství o navýšení dotace hodin plavání pro žáky (na 40 
hod/školní rok) byla ZŠ Dědina nucena ve školním roce 2013/2014 výuku plavání 
nerealizovat.  

 
11.  Žáci 7. tříd absolvovali v únoru 2014 lyžařský výcvik. Nikdo nebyl zraněn, vše proběhlo 

v pořádku. Sněhu pro výuku sjezdového lyžování bylo dost, pro běžecké lyžování nikoli. 
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12. 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.  
 

13. ZŠ Dědina se účastní projektu „Tablety do škol“, v rámci kterého bude zakoupeno 35 tabletů 
pro potřeby školní výuky. Výuka s pomocí tabletů bude probíhat střídavě na prvním i druhém 
stupni, zpočátku se bude pomocí tabletů vyučovat matematika a cizí jazyky, dotčení učitelé 
byli proškoleni. 
 

14. V březnu 2014 proběhl již poněkolikáté oblíbený „Dědina Cup“, soutěž tříd ve stolním 
tenise. Na prvním místě se umístila 9. třída, na druhém místě 6. třída a třetí místo získala 
třída 7.B. 
 

15. Informace o chodu školy je možné získat na webových stránkách školy www.zsdedina.cz. 
 

       
 
 
 

       Zapsala:                                                                                         předsedkyně KPŠ: 
       Daniela Pátková                                                                            Marta Michelová                                                  

 
 
 
 
 

V Praze dne 13. 3. 2014 
 
 
 
 


