Zápis ze schůze Klubu přátel školy konané dne 13.10.2015
1. Zahájení a uvítání přítomných.
Přítomni : za ZŠ Dědina ředitel Mgr. Mojmír Dunděra a zástupce ředitele Mgr. Stanislav Šindelář,
výbor KPŠ a dále třídní důvěrníci dle prezenční listiny
2. Noví třídní důvěrníci byli seznámeni s chodem KPŠ a s tím, jaká je úloha třídních důvěrníků.
3. Na ZŠ Dědina probíhá výuka cizích jazyků:
od 1. třídy: anglický jazyk (od 2. do 4. třídy konverzace s rodilým mluvčím – díky grantu)
od 6. třídy : francouzský jazyk (pro jazykové třídy)
od 8. třídy : německý jazyk (pro nejazykové třídy)
ve waldorfských třídách : anglický a německý jazyk
4. ZŠ Dědina podala pro školní rok 2015/2016 žádost na 8 grantů např.: na výuku jazyků pro 1.
třídu, zájezd do Anglie a Francie, zážitkový kurz pro 6. třídu, tzv. zelenou učebnu atd.
5. SCIO testování žáků proběhne i v letošním školním roce – testují se žáci 5., 6. a 9. tříd v
předmětech Čj, Ma, Aj, OSP (Obecné studijní předpoklady). Další testy budou prováděny v rámci
spolupráce s ČŠI (Česká školní inspekce).
6. Před zahájením školního roku 2015/2016 byly zakoupeny do některých tříd nové lavice,
vymalovaly se chodby v celé budově školy, části tříd, toalety a schodiště, byl posílen pedagogický
sbor (např. na 2. stupni předměty přírodopis a chemie), byly vytvořeny nové webové stránky
www.zsdedina.cz. Původní webové stránky zůstávají nadále v provozu na adrese zsdedina.webz.cz,
nebudou však již aktualizovány a většina dat bude postupně přesunuta na nový web.
7. Celkový zůstatek finančních prostředků KPŠ na transparentním účtu činil ke dni 13.10.2015
částku 206.079,17 Kč. Ve školním roce 2015/2016 vybral KPŠ dosud na příspěvcích od rodičů
částku 113 500,- Kč a vydal částku 1.500,- Kč za květiny pro prvňáčky při slavnostním uvítání
prvního školního dne 1.9.2015. Na schůzi KPŠ bylo jednomyslně schváleno, že i v tomto školním
roce poskytne KPŠ sponzorský dar ZŠ Dědina na nákup učebnic a pracovních sešitů pro žáky, a to
ve výši 300,- Kč z každého členského příspěvku (výše členského příspěvku pro letošní školní rok
byla stanovena ve stejné výši jako loni, tj. 500,- Kč za rodinu, nikoli žáka). Na schůzi KPŠ byly
schváleny výdaje na drobné odměny pro nejlepší žáky v matematickém klokanu a recitační soutěži,
drobné odměny pro žáky na akce: Mikuláš, masopust, čarodějnice, den dětí, sluníčkový den, dále
výdaje na medaile, reklamní předměty či květiny pro žáky 1. a 9. tříd při slavnostním uvítání –
rozloučení se školou.
8. Členy školské rady jsou za zřizovatele: Mgr. Jiří Růžička a Bc. Tomáš Kodiš, za školu: Mgr.
Stanislav Šindelář a Mgr. Ing. Renáta Řimnáčová, za rodiče: Ing. Daniel Votápek a Dalibor Maurer.
Školská rada v minulém školním roce projednávala a pověřila ředitele zajištěním: zálohování
kamerových záznamů pořízených kamerou u vstupu do ZŠ Dědina – nutná registrace u Úřadu pro
ochranu osobních údajů, stále v jednání, dále nové webové stránky školy, dopravní situaci v ulici
Pod Cihelnou – návrh na novou úpravu parkování vozidel v ulici Pod Cihelnou, jídelní automaty
v prostorách školy (výběr potravin je v kompetenci ředitele školy), návrh na zajištění školního
jídelního stravování společností Scolarest (zamítnuto zřizovatelem).

2. strana zápisu
9. Na schůzi KPŠ byl vznesen a dlouze rozebírán dotaz týkající se vyzvedávání a bezpečnosti dětí
z těch oddělení školní družiny, ve kterých není možný přístup ke kamerám a paní družinářky tudíž
nemají kontrolu a přehled o tom, komu je dítě fakticky předáváno – bude řešeno s rodiči a konkrétní
družinářkou. Pro zlepšení bezpečnosti prvňáčků, kteří se ještě ve škole neorientují, budou jejich
zákonným zástupcům vydány kartičky pro snazší identifikaci recepčním.
10. Ve škole působí školní psycholog (Jitka Pýchová z Ped.-psychologické poradny Prahy 6). Rodiče
žáků podepisují souhlas s činností školního psychologa, pokud rodiče souhlas neudělí, nemůže
školní psycholog s dítětem pracovat. Rodiče si mohou zvolit i jiného psychologa pro řešení
výchovných či osobnostních problémů svých dětí.
11. Rodiče dále udělují (dle svého uvážení) souhlas s prezentací fotografií dětí na školních
webových stránkách a v interních materiálech školy.
12. Třídní důvěrníci byli informováni o na nabídce služeb pro rodiče žáků na prvním stupni (např.
zajištění hlídání dětí v době třídních schůzek, vyzvedávání dětí ze školy, zajištění snídaní nebo
svačin pro děti aj.)
13. Informace o chodu školy je možné získat na webových stránkách školy www.zsdedina.cz.
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