
Zápis ze sch ůzky spolku KPŠ 
 

Dne 13.11. se konala schůze zastupitelů KPŠ s panem ředitelem Dunděrou a 
zástupcem  ředitele panem Šindelářem.  

Jako první bod byly aktualizovány emailové adresy členů spolku, které jsou nově 
vyvěšeny na webu školy pro potřeby rodičů žáků. 

Zástupci rodičů byli seznámeni se stávajícím rámcovým plánem školního roku, který je 
též k dispozici na školním webu.  

Plán obsahuje aktivity, které se konají během daného školního roku. Jsou v něm též 
zahrnuty informace o době působení školního psychologa ve škole. V plánu na příští školní 
rok je mj. žádost o grant na speciálního pedagoga. Dále je v zájmu školy využít granty na 
inkluzi, např. zajistit dostatek asistentů pedagoga, popř. zlepšit  vybavení školní jídelny. 

Na schůzce byly zmíněny změny ve vzdělávacím programu, které vznikly v souvislosti 
se zavedením povinného plavání 2.a 3. tříd. Doprava na plavání je placena státem, pronájem 
bazénu a samotnou výuku škola, pro žáky je tedy kurz bezplatný. Záleží na vyučujícím, zda 
kurz proběhne formou každotýdenního dojíždění do bazénu, nebo jednorázově formou školy 
v přírodě. 

I v letošním školním roce má škola v plánu pokračovat  ve spolupráci s partnerskou 
školou ve Francii a uspořádat výjezd do Anglie.  

Mezi další novinky se řadí nákup myčky do školní jídelny a  nové pokrytí 2/3 střechy 
školy. Dále byl do školy zaveden nový objednávkový systém pro přihlašování obědů. 
Zároveň se zvýšil počet hodin pro veřejnost na školním hřišti. 

V souvislosti se zavedením GDPR jsou nově na stránkách školy uvedeny školní 
emailové adresy učitelů, na které mají rodiče psát při styku se školou. 

Ve škole se konala  po 6 letech hloubková inspekce, jejíž zpráva je též k nahlédnutí  
na webu školy. Hodnocení školy dopadlo mimořádně dobře, neboť dle výsledků testů žáci ZŠ 
Dědina za sebou zanechali v průměru 90% ostatních škol. 

Dne 12.11. zasedala školská rada, na jejímž zasedání byla schválena výroční zpráva, 
která je též na webu školy. Jedním z bodů, které byly probírány na školské radě, je 
problematika nedostatku personálu ve školní jídelně. Pan ředitel přislíbil poptat jiného 
provozovatele celé jídelny, protože se dlouhodobě nedaří sehnat pracovní síly pro doplnění 
počtu personálu kuchyně.  Zároveň se pan ředitel obrací na rodiče, aby sami avizovali práci 
ve školní jídelně (resp. aby byli v otázce shánění personálu nápomocni). 
Stávající zaměstnanci školní jídelny byli nově proškoleni v oblasti hygieny. 

V souvislosti s oteplováním došlo k návrhu na namontování stropních větráků do dvou 
vybraných tříd, které by měly snížit teplotu zhruba až o 5 stupňů. Pokud by se tento projekt 
osvědčil, uvažovalo by se v příštích letech o montáži i do dalších tříd. 

Zástupci spolku KPŠ při ZŠ Dědina odhlasovali finanční plán na příští školní rok. 
Příspěvky do fondu KPŠ činí 500 korun na každého žáka školy na rok. Příspěvky jsou 
použity na nákup školních pomůcek, odměn a dárků při soutěžích a akcích pořádaných 
školou. Je možné z nich zaplatit i příspěvek agentuře, která zajistí rodilého mluvčího pro 
výuky anglického jazyka. 

Zástupci rodičů KPŠ při ZŠ Dědina požádali pana ředitele o zajištění modernějšího a 
uživatelsky přátelštějšího prostředí webových stránek, pan ředitel přislíbil snahu v této 
oblasti. 

Závěrem vznesli zástupci rodičů prosbu o zavedení nařízení o sjednocení plateb, či 
pokynů k nákupu školních pomůcek rodiči na začátku školního roku především do výtvarné 
výchovy, ale i ostatních předmětů, do poloviny měsíce září. Pan ředitel jejich žádosti vyhověl. 

Příští valná hromada spolku, kde dojde o hlasování o přijetí nových členů, se bude 
konat na jaře příštího roku. 
 

Zapsala Lenka Paseková 


