
Zápis ze schůzky školské rady ZŠ Dědina konané dne 12. 11. 2018

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

1. Rámcový plán školního roku, rozdělení volných dnů ředitele školy

2. Schválení výroční zprávy za školní rok 2017/2018
- proběhla diskuze o kapacitě školy, spádovosti, plánované nové výstavbě. Bude 
potřeba zajistit, aby s novou výstavbou vznikaly nové školy.

3. Přehled hospodaření 2018, plán na rok 2019
Dotaz pan Krejčí: Zohledňuje zřizovatel v platech učitelů, že životní náklady v Praze 
jsou vyšší než jinde? 
Pan Růžička: Obecně to možné je, magistrát přidává na odměny pro učitele středních 
škol. Praha 6 nemá na posílení mezd učitelů ZŠ prostředky. Normativ ve městech je 
naopak nižší než v menších obcích.

4. Úpravy školního vzdělávacího plánu – chemie, plavání. 

5. Zpráva České školní inspekce – dopadla dobře, i když nesmí výslovně chválit. Výtka
byla učiněna k nedostatečné kvalifikaci jazykářů, což je způsobeno nedostatkem 
kvalifikovaných zájemců.

6. Informace o testování žáků
Testování škola používá jako autoevaluační nástroj – pro nás, abychom zjistili, jak 
jsme na tom. Pan ředitel respektuje, že si učitelé a rodiče waldorfských tříd přejí 
testování minimalizovat, proto ve waldorfských třídách neprobíhá testování v 5. 
ročníku. Další testování – v 6. a 9. ročnících.

7. Rodičovské spolky fungují efektivně – Klub přátel školy a Waldorfská aktivita.

8. Koncepční záměry školy
- udržet kvalitu vzdělávání a dobrou vybavenost
- řešení nárůstu počtu žáků
- řešení požadavku zřizovatele na rozšíření doby využívání školního hřiště veřejností 
- využívání grantů
- řešení inkluze – potíže se sháněním asistentů

9. Reflexe dopravních opatření v ulici Pod Cihelnou
- mírné zlepšení.
Instalovaný semafor je bez zvukové signalizace pro slepce.

10.  Školní jídelna
Obdivuhodné je, že je jídelna provozuschopná, i když chybí dvě kuchařky. 



Mezi rodiči celé školy proběhl průzkum spokojenosti. Zúčastnila se zhruba polovina 
rodičů, v obou částech školy je zřejmé obdobné vnímání potenciálu pro zlepšení:
* personální obsazení, kapacita jídelny – nepříjemné chování kuchařek, dlouhé fronty
* hygiena – čistota táců, talířů, příborů, vlasy v jídle
* jídelníček – časté opakování jídelníčku, nezajímavá jídla č. 2, malý výběr jídel, 
hodně „české klasiky“, nedodržování principů moderní gastronomie, malé porce pro 
žáky 2. stupně
*objednávkový systém – rodiče oceňují pozitiva, ale uvítali by dřívější zveřejňování 
jídelníčku a zachování možnosti čipování

Výsledkem byl dopis s výzvou pro pana ředitele.
Jaké budou další kroky:
Pan ředitel: Přidal by do ankety pozitivní oblasti, např. spokojenost s cenou jídla.
Objednávkový systém se postupně zlepšuje, obsahuje již jídelníček na 2 týdny. Bude 
pořízeno nějaké zařízení umožňující objednávku.
Skladba jídelníčku – odkaz na spotřební koš.
Hygiena – není s ní nijak zásadní problém, pomůže i nová myčka.
Nejpalčivější je personální problém – těžko se shání zaměstnanci, je těžké ovlivnit 
chování stávajícího personálu.

Outsorcing? Zřizovatel dává volnou ruku, pro rodiče je důležitá kvalita služby. 
Pan Růžička: Velmi doporučuje. Pokud by šlo o firmu, která je v síti školských 
zařízení, cena oběda bude i nadále tvořena cenou potravin. 
Pan Votápek: Vyhlasme výběrové řízení, ať můžeme porovnat nabídky.
Bylo dohodnuto, že pan ředitel poptá externí provozovatele o indikativní nabídky
a poté se nad nimi sejdou v užším kruhu zástupci rodičů s panem ředitelem.

11. Pan Krejčí: Jak ochladit při teplém počasí třídy směrem na jih a na západ?
Pan ředitel: Pomáhají slunolamy a hliníkové žaluzie, někdy to nestačí. Možnosti: 
vodní klimatizace, stojanové větráky, vrtule na stropě. 
Návrh školské rady: vyzkoušet ve 2 třídách klasiky a 2 třídách waldorfu instalaci 
stropních větráků, vybrat tiché, aby zvukově nerušily.

Další schůze školské rady je plánována na květen 2019.

Zapsala: Stanislava Egyedová


