
Zápis ze schůzky školské rady ZŠ Dědina konané dne 11. 6. 2018

Účastníci: 
Za rodiče pan Votápek a pan Krejčí, za zřizovatele pan Svoboda (pan Růžička omluven), za 
učitele pan Šindelář a paní Egyedová.
Host:
Pan ředitel Mojmír Dunděra

1. Aktualizace kontaktů, představení členů. Mailové kontakty budou zveřejněny, 
kdokoliv se může na členy rady obracet s podněty k jednání. Volba předsedy – zvolen
pan Votápek hlasy všech účastníků. Zapisovatelem se stala St. Egyedová. 

2. Seznámení se zákonnými podmínkami fungování školské rady. První setkání 
iniciuje ředitel, další předseda. Zvykem je scházet se 2x za rok, ale členové rady mají 
možnost sejít se kdykoliv podle potřeby. Před schůzkou se předem mailem domluví 
body k jednání.

3. Informace o akcích v uplynulém školním roce
- v polovině května jsme organizovali olympiádu všech českých waldorfských 

pátých tříd, přijeli i hosté z Polska
- výjezdy Florencie, Chemnitz, Berlín
- granty na týmovou sborovnu (placení ubytování i lektorů letos omezeno), na 

olympiádu, zážitkové kurzy (omezeno), program Otevřený svět (jazyky), flow 
formy, šablony (asistenti, doučování)

- v květnu proběhla hloubková kontrola České školní inspekce, zprávu ještě 
neposlali, ústně chválili. Bylo doporučeno zastínění tříd vystavených slunci. 
Proběhla diskuze o možnostech řešení, za nejúčinnější jsou považovány 
předokenní žaluzie, které jsou drahé.

- škola v uplynulém školním roce řešila řadu nové legislativy mimo jiné soulad 
se směrnicí GDPR (nakládání s osobními daty)  

4. Proběhlé opravy
- výměna elektromotorů na střeše sálu
- klimatizace v jídelně
- čištění hřiště 

5. Investice
- p. ředitel vidí jako prioritu nový plot a nové patro, protože Metropolitní plán 

počítá s velkou novou výstavbou v okolí školy (pan Krejčí předložil plány)
- nová myčka do kuchyně za 1.200.000 Kč
- nová střecha nad tělocvičnami se bude dělat v létě, protože tam již nějakou 

dobu zatéká
Dotaz p. Krejčí: je součástí prací na střeše příprava na nástavbu?
Pan ředitel: to je na firmě SNEO (zřejmě ne, plánování investic není bohužel vždy 
takto promyšlené. Dva roky před celkovou opravou školy dokončenou v roce 2007
se měnila okna.)
Proběhla diskuse o budoucnosti školy. V příštím roce bude naposledy možné 
otevřít čtyři první třídy (3 na klasice a 1 waldorfskou), pak už nebude prostor, 
škola bude odmítat spádové děti. Maximální kapacita školy je 720 dětí. Příští rok 



budeme na čísle 660 žáků. Situace na Praze 6: již 5 škol bylo loni na Praze 6 s 
naplněností více než 95%. Očekává se další zhoršení stavu. Celkově za všechny 
školy na Praze 6 bude v září 2018 92% zaplněnost. Jak řešit navýšení kapacity?
Paní Egyedová: Možnosti pro naši školu jsou tedy nástavba nebo pobočka?
Pan ředitel: Možnost pobočky byla zvažována, o blízké budově školky Praha 6 
rozhodla, že bude využita jako archiv a probíhá tam přestavba.
Pan Svoboda: Nebylo by dobré zvážit osamostatnění waldorfské části školy?
Pan ředitel: Nejsem pro osamostatnění waldorfské části, škola má dva švp.

Výzva ke zřizovateli: aby v plánu budoucí výstavby byly dostatečně silné 
nástroje na donucení investorů, aby postavili nové školy.

6. Změna školního řádu
Pan ředitel přednesl návrh změny školního řádu, který ještě musí projít pedagogickou 
radou. Jde o to, aby žáci ve škole nepoužívali mobilní telefony.
Mobilní telefony jsou cenné předměty, které není nutné nosit do školy. Když je potřeba
mobilní telefon přinést, pak má být po vstupu do školy vypnutý a uzamčený ve skříňce, 
eventuelně v tašce.
Bylo by možné použít telefon se svolením učitele ve výuce či k vyřízení neodkladných
záležitostí.

7. Scolarest
- pan Votápek vznesl dotaz, jak to vypadá s tím, že by jídelnu provozoval 

Scolarest. Paní Egyedová přiloží k zápisu z jednání rady zprávu z návštěvy 
škol v Berouně, kde působí Scolarest. Vyplynulo z ní mimo jiné, že v 
navštívené škole se v jídelně vedené Scolarestem stravuje nízké procento žáků 
a učitelů a pravidelně zasedá komise řešící stížnosti.

Pan Krejčí na dotaz upřesňuje, že waldorfští rodiče nejsou proti externímu 
poskytovateli stravování zásadně. Pan Zima po návštěvě Berouna navrhl firmu 
INITA. Pan Krejčí dá panu Votápkovi kontakt na pana Zimu.
Na dotaz pana Votápka ohledně objednávání jídel pan ředitel uvedl jako příklad 
poměr jídel 1 a 2 (vegetariánské) během prvního týdne v květnu: z cca 600 obědů 
je dvojek: 61 (pondělí), 63 (úterý), 64 (středa), 68 (čtvrtek), 68 (pátek) 

Pan ředitel uvádí, že do jídelny přijal nového kuchaře.

8. Další
- úprava provozu v oblasti ulic Vlastina – Pod cihelnou: pan Votápek informoval o 
již uskutečňovaných změnách v dopravě v okolí školy
- klub DDM: paní Egyedová dostala podnět, zda by bylo možné změnít klub s 
možností her na počítači za klub deskových her. Pan ředitel: DDM je tu v nájmu, s tím
nemohu nic dělat, to je dotaz na DDM.
- odhlučnění tělocvičen: paní Egyedová dostala podnět, zda by bylo možné zlepšit 
podmínky v tělocvičnách odhlučňovacími panely. K řešení do budoucna.
http://www.zijesemihezky.cz/clanek/ve-skole-je-vetsi-hluk-nez-v-tovarne
- kvalita vzduchu ve třídách: paní Egyedová upozornila, že hygiena naměřila 
překročení limitu CO2 po cca 20 minutách pobytu žáků ve třídě, situaci neřeší 

http://www.zijesemihezky.cz/clanek/ve-skole-je-vetsi-hluk-nez-v-tovarne


otevření do šikmé polohy ventilačního větrání, účinné je pouze úplné otevření okna 
plus dveří na chodbu. Pomohlo by řízené větrání? K řešení do budoucna.
http://www.eduin.cz/clanky/studie-koncentrace-co2-v-ceskych-skolach-dramaticky-
prevysuje-normu/

Další schůze školské rady je plánována na říjen 2018.

Zapsala: Stanislava Egyedová
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