
Zápis z jednání Školské rady ZŠ Dědina  
 

Datum konání:   13.6. 2016 
Přítomní členové:   Bc. Tomáš Kodiš, Dalibor Maurer, Mgr. Ing. Renáta Řimnáčová,  
                                Mgr. Stanislav Šindelář, Ing. Daniel Votápek 
Nepřítomní členové:  Mgr. Jiří Růžička, 
Host, svolavatel ŠR:  Mgr. Mojmír Dunděra 
 
Body jednání: 
 

1) Kontrola usnesení ŠR ze dne 23.11. 2015 
  
 a) řešení dopravní situace na příjezdové komunikaci Pod Cihelnou ke škole - poslední   
                místní šetření bylo v lednu 2016, od té doby nedošlo k žádné změně (p. Kodiš zajistil  
                zjištění stavu žádosti na zasedání dopravní komise v termínu 20.6.-1.7. 2016) 
 b) prodej potravin v automatech  - příslušná vyhláška MŠMT stále nevyšla, ovlivnění    
      sortimentu nadále možné ředitelem školy 
 c)  od zajišťování školního stravování firmou Scholarest bylo pro nesouhlas strávníků a  
                 rodičů žáků upuštěno 
  
2) Bod jednání navržený p. Dryákem, rodičem žáků 3.A a 4.A:  
 
      Výuka jazyků na ZŠ Dědina a projednání jeho požadavků: 

1. uložit vedení školy zajištění od školního roku 2016/17 zlepšení standardu výuky AJ v třetím 
až pátém ročníku na úroveň letošního třetího ročníku (počet žáků ve skupině nejvýše 16, 
nejméně jedna hodina týdně s rodilým mluvčím), 

2. uložit vedení školy navržení a provedení opatření k prostorovému zajištění výuky v letech 
2016-2021 s přihlédnutím k předpokládanému demografickému vývoji, 

3. navrhnout zřizovateli změny ve financování školství, které podpoří realizaci bodů 1. a 2. dle 
návrhu vedení školy, například změny v grantu “Otevřený svět” umožňující pružnější přesun 
finančních prostředků do potřebných oblastí – zde z prvního a druhého ročníku do třetího až 
pátého 

     
Byly probrány: 
     - informace o podmínkách dotačního programu "Otevřený svět" 
     - konkrétní využívání dotací z programu na ZŠ Dědina,  
     - dělení tříd I. stupně na skupiny 
     - prostorové možnosti k výuce ve škole 
     - zajištění výuky odbornými učiteli jazyka a rodilými mluvčími 
     - koncepční záměry vedení školy. 
     
 Závěr z projednání radou je tento :  

• Výuka AJ probíhá zcela v souladu se školskou legislativou a dle výsledků testů SCIO 
v 5.,6. a 9. ročníku se znalosti žáků pohybují v oblasti lehkého nadprůměru.  

• Není možné ukládat tímto způsobem řediteli „zlepšení standardu výuky Aj ani 
limitovat počty žáků ve skupinách a klást podmínku výuky rodilým mluvčím. Jedná 
se výlučně o kompetence vedení školy. 

• Řešení prostoru k výuce je podle rejstříku škol a kapacity školy zcela v pořádku. 
Také s ohledem na dělení tříd na skupiny pro výuku jazyků s výhledem do r.2021 je 
zcela dostačující. Také organizace výuky je v kompetenci vedení školy. 

• Změny v oblasti financování grantu Otevřený svět jsou dány podmínkami, které se 
podle požadavku ředitelů ročně upravují. Přesun do ročníků 3. až 5. není možný 
proto, že jednak v těchto ročnících je již výuka jazyků povinná a podpora jazyků 
směřuje proto do ročníků, kde se jazyky ještě neučí. Navíc objem finančních 
prostředků je limitován. Návrhy změn proto nebudou požadovány. 
 



3) Informace o podnětu rodičů na zušlechtění vzhledu nové betonové zdi školního hřiště do ulice   
    Pod Cihelnou a další úpravy travnatých ploch okolo školy. Tyto řeší odbor životního prostředí   
    Úřadu městské části P6 společně s členy spolku občanů. Stav je dle informací ředitele ve  
    stadiu zadání zahradnímu architektovi. 
 
4) Hodnocení školního roku 2015/16 
     - informace o přijímacím řízení (všichni žáci 9.ročníků jsou umístěni) 
     - výsledky testování SCIO (škola je v pásmu nadprůměru) 
    - čerpání grantů 
    - ustálený stav pedagogického sboru 
    - informace o konaných školách v přírodě 
    - plánování změny režimu školní družiny ve šk.roce 2016/17 
     
5) Další body jednání 
    - mytí oken, malířské práce (jen nejnutnější rozsah) o prázdninách 
    - konání příměstských táborů na ZŠ 
    - konání letní školy pro učitele jiných škol (matematiky Hejného)  
    - poděkování KPŠ (Klub přátel klasické části školy) za zajištění dárku pro ped. sbor ke Dni  
      učitelů 
    - poděkování WA (Waldorfská aktivita) za podporu waldorfské části pedagogického sboru a  
      pomoc při financování školních aktivit  
     
Další jednání Rady školy je plánováno na říjen 2016.       
 

Zapsala: Renáta Řimnáčová 


