Zápis ze schůze Klubu přátel školy konané dne 24.3.2015
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. V souvislosti s tragickým útokem ve žďárské střední škole navštívila ZŠ Dědinu školní inspekce,
která zjišťovala bezpečnost a ochranu dětí před vstupem cizích osob do školy. Ve vestibulu ZŠ
Dědina funguje recepce s dozorem. Zřizovatel uvažuje o dalším zabezpečení ZŠ. V ZŠ Dědina je
nainstalován kamerový systém bez možnosti zálohování videozáznamu. KPŠ vyslovil požadavek na
zálohování dat ze systému. Ředitel ZŠ požádal o registraci Úřad pro ochranu osobních údajů, která
umožní legální zálohování videozáznamů kamerového systému.
3. ZŠ Dědina získala pro školní rok 2014/2015 granty na jazykové výjezdy dětí 2. stupně. Jazykový
výjezd do Paříže proběhl v prosinci 2014, v březnu 2015 pak navštívily ZŠ Dědinu děti z pařížské
družební školy, děti byly ubytovány v rodinách žáků ZŠ Dědina. Jazykový výjezd do Irska proběhne
v květnu 2015. Další výjezdy pak budou v měsících květnu a červnu do Německa a Itálie.
4. Podle připravovaného zákona bude ve školách zakázán prodej nezdravých potravin. Prodej bude
možné zachovat jedině v případě, že budou mít ředitelé škol možnost určit, jaké potraviny se budou
ve školních automatech prodávat. Zároveň bude stanoven seznam výrobků zakázaných k prodeji ve
školních automatech (účinnost zákona se předpokládá někdy v průběhu roku 2015. V budoucnu tak
zmizí z automatů ZŠ Dědina nezdravé potraviny (brambůrky, přeslazené sušenky a čokoládové
pochutiny). Automaty byly v ZŠ Dědina zprovozněny původně na žádost rodičů a žáků. Jejich
sortiment byl rovněž stanoven (zákaz Coly, energ. nápojů, sladkostí atd. V průběhu času se pozměnil
sortiment, k němuž mají rodiče výhrady.
5. V případě příznivého počasí mají děti možnost využívat o velké přestávce atrium školy a trávit tak
velkou přestávku venku.
6. 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).
7. Chystá se nová podoba webových stránek ZŠ Dědina. Návrhy a náměty k podobě webových
stránek ZŠ lze zasílat řediteli Mgr. Dunděrovi.
8. Celkový zůstatek finančních prostředků KPŠ na transparentním účtu Raiffeisenbank a.s. činil ke
dni 24.3.2015 částku 188.000,69 Kč.
9. Z prostředků KPŠ se pravidelně financuje (ve školním roce 2014/2015 rovněž): drobné odměny
pro nejlepší žáky za soutěže vědomostní nebo sportovní např. Matematický klokan a recitační
soutěži, akce jako čarodějnice, masopust, Mikuláš, den dětí, sluníčkový den aj., květiny pro žáky 1. a
9. tříd
10. KPŠ schválil nákup poukázek na knihy z finančních prostředků KPŠ v celkové hodnotě 9.900,Kč jako dar pro učitele a družinářky ZŠ Dědina k letošnímu Dni učitelů (částka na jednotlivé učitele
á 300,- Kč)
11. Klub přátel školy předal řediteli Mgr. Dunděrovi darovací smlouvu na částku 72.000,- Kč pro
nákup učebních pomůcek, na které škole schází finanční prostředky, ale které jsou nutné k výuce.
Jedná se o sponzorský dar KPŠ (z každého členského příspěvku KPŠ pro rok 2014/2015 ve výši
500,- Kč přispěl KPŠ na pomůcky částkou 300,- Kč)
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12. Projekt „Děti pojďte ven“ Fakulty tělesné výchovy a sportu UK byl pozastaven (nové vedení
fakulty a nejasnosti kolem odpovědnosti lektorů – studentů FTVS UK za svěřené děti).
13. V lednu 2015 proběhly volby do Školské rady (na dvouleté funkční období). Z řad rodičů
klasické části ZŠ Dědina byl zvolen zástupce pan Daniel Votápek a za waldorfskou část pan Dalibor
Maurer. Za učitele byla zvolena paní učitelka Mgr. Renáta Řimnáčová a pan Mgr. Stanislav
Šindelář. Za zřizovatele byli zvoleni pan Bc. Tomáš Kodiš a pan Mgr. Jiří Růžička.
14. Druhá etapa rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Dědina je naplánována od dubna 2015. V rámci
druhé etapy bude rekonstruováno horní hřiště na házenou, tenis a volejbalové hřiště. Rekonstrukci
bude dokončovat firma Sporttechnik Bohemia.
15. S Mgr. Dunděrou a Mgr. Šindelářem byla diskutována možnost uvolnění finančních prostředků
KPŠ (finanční limit 15.000,- Kč) na zakoupení reklamním předmětů s logem školy. Tyto reklamní
předměty (trika, kšiltovky, USB disky, klíčenky apod.) by mohly být využívány jako odměny žákům
při úspěšné reprezentaci školy na různých soutěžích, eventuelně při prezentaci školy (např. v rámci
družebních aktivit). KPŠ vyjádřilo souhlasné stanovisko k uvolnění finančních prostředků. Požádalo
ředitele o předložení cenové nabídky.
16. Informace o chodu školy je možné získat na webových stránkách školy www.zsdedina.cz.
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