Zápis ze schůze Klubu přátel školy konané dne 29.3.2016
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. Mgr. Dunděra seznámil přítomné s tím, že ZŠ Dědina požádala o přidělení 9 grantů, zatím bylo
schváleno 6 žádostí (grant na jazykový zájezd do Anglie a Francie, grant na školní jarmark, divadlo
a jazykový zájezd do Německa pro waldorfskou část ZŠ, grant na chod kroužku Malý aviatik).
3. Testování žáků prostřednictvím SCIO testů v letošním školním roce již proběhlo (testování se
týkalo žáků 5., 6. a 9. tříd v předmětech Čj, Ma, Aj, OSP – Obecné studijní předpoklady). Do konce
školního roku se ještě uskuteční testy v rámci spolupráce s ČŠI (Česká školní inspekce). Dne
18.3.2016 se žáci ZŠ Dědina zúčastnili mezinárodní matematické soutěže Matematický klokan.
4. Ve školním roce 2015/2016 měl Klub přátel školy následující příjmy: příspěvky od členů – rodičů
ve výši 140.800,- Kč, výtěžek z předvelikonočního jarmarku ve výši 27.988,- Kč (veškerý výtěžek
bude použit na charitativní účely a zaslán charitativním organizacím určeným předem jednotlivými
třídami). Výdaje Klubu přátel školy ve školním roce 2015/2016 dosud činily celkem 4.383,- Kč
(náklady na akci masopust, odměny za soutěže, květiny). Celkový zůstatek finančních prostředků
KPŠ uložených na transparentním účtu ke dni 22.3.2016 činí 206.086,32 Kč, v hotovosti je ke dni
22.3.2016 dále uloženo v pokladně 96.808,- Kč (včetně částky 27.988,- Kč vybrané během sbírky na
předvelikonočním jarmarku a určené na charitativní účely).
5. Na schůzi byl jednomyslně odsouhlasen sponzorský dar Klubu přátel školy ve školním roce
2015/2016 základní škole Dědina, a to na pracovní sešity pro žáky a jiné pomůcky pro výuku
v celkové výši 70.000,- Kč až 80.000,- Kč (dle konkrétního požadavku ZŠ Dědina), dále byl
jednomyslně odsouhlasen dar pedagogům ZŠ Dědina ke Dni učitelů (ve formě poukazu na výběr
knih v knihkupectví Dobrovský v hodnotě 400,- Kč na pedagoga) a rovněž byl jednomyslně
odsouhlasen finanční příspěvek základní škole Dědina na upomínkové předměty s logem školy ve
výši 15.000,- Kč.
6. Mgr. Dunděra informoval na schůzi KPŠ o tématech jednání školské rady v tomto školním roce:
kamerový systém na škole archivující videozáznamy po dobu 7 dnů je již registrován Úřadem pro
ochranu osobních údajů a je v provozu, byly vytvořeny nové webové stránky školy, stále je v jednání
s ÚMČ Praha 6 řešení dopravní situace v ulici Pod Cihelnou – podán návrh zákazu obousměrného
parkování v ulici Pod Cihelnou, nápojové a jídelní automaty ve škole fungují beze změn (výběr
potravin je v kompetenci ředitele školy), neboť ministerská vyhláška jasně stanovující potraviny
povolené k prodeji v automatech dosud nebyla vydána, návrh vedení ZŠ Dědina na novou formu
školního stravování prostřednictvím soukromého provozovatele (společnost Scholarest) byl prozatím
odložen.
7. Problematika vyzvedávání dětí z oddělení školní družiny, ve kterých není z technických důvodů
přístup ke kamerám (a družinářky tak nemají přehled o tom, komu děti předávají), byla vyřešena
vydáním karet rodičům a příbuzným, kteří vyzvedávají děti z družiny. Těmito kartami se rodiče a
příbuzní dětí prokazují na recepci školy při vyzvedávání konkrétního dítěte z družiny.
8. Na škole proběhly v únoru 2016 zápisy do prvních tříd. Dosud bylo přijato 86 dětí (některé z dětí,
které požádaly o odklad, mohou ještě nastoupit). Zatím je naplánováno otevření dvou prvních tříd
pro klasickou část ZŠ Dědina a jedné první třídy pro waldorfskou část ZŠ Dědina.
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9. Školní psycholožka Jitka Pýchová dochází do školy jednou za 14 dní (úterky) v době od 10:00
hod do 15:00 hod, pravidelně pracuje s integrovanými žáky, lze ji oslovit individuálně (kdokoli
z učitelů, rodičů či samotných žáků). Pro příští školní rok schválil zřizovatel větší pracovní úvazek
pro školní psycholožku na ZŠ Dědina (konkrétní dny, ve kterých bude školní psycholožka do ZŠ
Dědina docházet, jsou stále v jednání).
10. Informace o chodu školy je možné získat na webových stránkách školy www.zsdedina.cz.

Zapsala:
Daniela Pátková

V Praze dne 29. 3. 2016

předsedkyně KPŠ:
Marta Michelová

