
 Zápis z jednání Rady školy ZŠ D�dina, Praha 6 z 25.ledna 2005 
 
 
P�ítomni: 
zástupci rodi�� – Milan Suchý, Ing.Martin Šindelá� 
zástupci pracovník� školy – Mgr.Hana �ermáková, Mgr.Karla Francová 
zástupci z�izovatele – Ing.Stanislav Hejduk, Ing.Ji�í Vihan 
Hosté: 
�editel školy – Mgr. Mojmír Dund�ra 
u�itelka – Mgr.Dagmar Hvolková 
 
 
Program: 

1) P�ivítání (p�edseda Rady školy) 
2) Kontrola usnesení z minulého jednání – p�edložení rozpo�tu, poskytnutí 

Waldorfského výukového programu 
3) Diskuse a schválení jednacího �ádu 
4) 18.30 sch�zka s pí. Hvolkovou ( seznámí  s problematikou Waldorfského 

výukového programu) a s p. �editelem: 
- základní informace o p�echodu na RVP 
- informace o p�íprav� klasifika�ního �ádu 
- informace o aktuálním rozpo�tu školy 
- r�zné záležitosti ze života školy, se kterými by Rada mohla pomoci,nebo 

které by se Rady mohly týkat 
- projednání Školního �ádu 

 
Pr�b�h jednání: 

1) Rada školy( nadále jen RŠ ) schválila program jednání všemi hlasy. 
2) RŠ projednala  Jednací �ád – jednotliví �lenové uplatnili své p�ipomínky a byly 

provedeny p�íslušné úpravy. 
3) Pan �editel informoval  o p�echodu na RVP : 

- v rozp�tí dvou let bude škola za�ínat u 1. a 6. t�ídy s p�echodem na RVP 
- Waldorfská �ást má vzd�lávací program tém�� vyhotoven 
- �ást ZŠ bude vzd�lávací program zpracovávat v pr�b�hu dvou let 

5) Informace pana �editele o Klasifika�ním �ádu: 
- vypracování prob�hne v n�kolika etapách, první varianta má být navržena 

b�hem února ( pracují na ní skupiny pedagog�) 
- 4.D bylo umožn�no v souladu s platným Školským zákonem slovní 

hodnocení v 1.pololetí tohoto šk. roku na vysv�d�ení 
- škola využívá klasifikace klasickým zp�sobem(známky), slovním 

hodnocením i kombinací obou zp�sob� 
6) RŠ byla seznámena s rozpo�tem školy a zp�sobem jeho vypracování. 
7) Pan �editel p�edal podn�ty k dalšímu jednání RŠ: 

- vyjád�ení RŠ k výši poplatk� za ŠD – poplatek z�stane ve stávající výši 
(schváleno všemi �leny RŠ) 

- vyjád�ení ke Z�izovací listin� – �lenové RŠ se vyjád�í elektronickou poštou 
do konce ledna p�edsedovi RŠ, pokud nebudou mít p�ipomínky,bude 
Z�izovací listina schválena 

- p�ipomínky RŠ ke koncepci ZŠ 



- požádal zástupce z�izovatele o informace k p�ipravované rekonstrukci 
školy, která je v plánu v roce 2006 

 
 
Usnesení: 

1) Rada školy schvaluje Jednací �ád ve zn�ní uvedeném v p�íloze. 
2) Rada školy bere na v�domí informaci pana �editele o RVP a Klasifika�ním �ádu. 

Pan �editel umožnil v souladu s platným Školským zákonem 4.D v pololetí slovní 
hodnocení na vysv�d�ení. 

3) Rada školy doporu�uje ponechat poplatky za ŠD v dosavadní výši. 
4) Do 27.1.2005 zašle pan �editel Z�izovací listinu �len�m RŠ – RŠ se vyjád�í do 

konce ledna p�edsedovi RŠ, pokud bude mít p�ipomínky. 
5) Pan �editel zašle elektronickou poštou �len�m RŠ Koncepci školy, Výro�ní zprávu 

školy, Školní �ád a p�ehled nájemc� školy. 
 
Další jednání RŠ se bude konat v kv�tnu, p�esný termín bude v�as oznámen p�edsedou RŠ. 
 
 
Zapsala: 25.1.2005 Mgr. Karla Francová                           
  
 
 
 
 
 
 


