
Zápis ze schůzky školské rady ZŠ Dědina konané dne 18. 11. 2019 
 
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. 
 
Body jednání: 
 
1. Proběhlo schválení výroční zprávy za školní rok 2018/2019 
 
2. Informace o dvou změnách v ŠVP 
- fyzika 
- přesun mezi ČJ a dějinami umění ve waldorfském švp 
 
3. Školní jídelna 
Pan ředitel sehnal do školní kuchyně dva nové muže – kuchaře a pomocníka. Máme novou 
hospodářku jídelny. 
Zřizovatelem bylo prověřeno, jestli jsou v pořádku platové podmínky kuchyňského personálu - 
jsou. 
Pan ředitel zjistil, že zřizovatel nesouhlasí, aby školní jídelnu provozoval externí dodavatel a 
požádal o písemné stanovisko. 
Pan ředitel přesto tuto možnost, doporučovanou v minulosti Školskou radou, prověřuje. Oslovil 
Scholarest a osloví další firmy, abychom znali možnosti. Jako kritéria výběru navržena kvalita 
(reference), cena, hospodaření s majetkem, další - nabídka (svačinky apod.). Školská rada stále 
doporučuje najít dobrého externího dodavatele, pan Růžička chce zařadit toto téma do jednání 
výboru pro vzdělání. 
 
4. Kapacita školy 
Pan Krejčí poslal k prostudování demografickou studii z roku 2018, kterou si nechala vypracovat 
Praha 6 a ze které vyplývá závěr, že poptávku spádových dětí na ZŠ Dědina může uspokojit 
čtyřproudá škola (tj. škola, která otevře 4 první třídy). Podle pana ředitele ředitelé z Prahy 6 nebyli 
s touto studií seznámeni. 
Otevření čtyř prvních tříd neumožňuje celková kapacita školy, která činí 720 žáků. Aktuální 
stav je 700, z devátých tříd odejde 50. Zřizovatel dostal od pana ředitele návrh na další patro. 
Výhledově by měla stát škola v Nové Ruzyni – za 15 let? Pan Svoboda se měl zeptat na úřadě na 
možnost získat budovu pro waldorfskou část školy – bez úspěchu. 
Pan ředitel zmínil, že volná je zřejmě menší budova na letišti, kde dříve probíhalo středoškolské 
vzdělávání. 
CO BUDE ŠKOLA DĚLAT, KDYŽ SE PŘIHLÁSÍ VÍC SPÁDOVÝCH DĚTÍ, NEŽ MŮŽE 
VZÍT?  NEVÍME. 
Přinese změnu nový elektronický způsob zápisu? Ano, zřejmě nebude možné přihlásit dítě na 
více škol a ředitelé budou mít lepší přehled o stavech přihlášených dětí na různé školy. Očekává se 
seznámení zástupců škol s novým systémem. 
Je řešením losování? Podle pana Krejčího sice losování č na Praze 6 probíhá, ale nikdy ne mezi 
spádovými dětmi, Jediný případ v historii (ZŠ Hanspaulka), kdy k tomu došlo, vyvolal velmi 
negativní reakci ve veřejném prostoru. Co by se dělo s nevylosovanými? Nevíme. Neznáme počet, 
kolik jich může být. 
Pan Votápek požaduje rovné podmínky pro klasickou i waldorfskou část školy, tj.losování 
spádových dětí. Proběhla diskuze o možnosti uplatnění losování ve waldorfské části školy, 
vzhledem k rozdílné pedagogice by zřejmě takový model přijímání žáků působil potíže pro průběh 
vzdělávání.  



Pan ředitel: Závazná kriteria pro přijímání dětí doporučuje zřizovatel, škola připojuje své specifické 
podmínky – např. pohovor pro přijetí do waldorfské třídy. Kritéria budou uveřejněna v předstihu v 
lednu. 
 
5. Zpráva z České školní inspekce 
Maminka žáka 9. třídy si stěžovala na nerespektování potřeb integrovaného žáka. ČŠI posoudila 
stížnost jako nedůvodnou. 
 
6. Testování – proběhne v 6. a 9. ročníku, počet testů byl snížen o 5.ročníky z důvodu kumulace 
všech možných testů. (žáci jsou přetestováni) 
 
7. Koncepční záměry školy 
- udržení kvality vzdělávání 
- péče o vybavenost školy 
- pokračovat ve využívání grantů, i když je to někdy velmi náročné 
 
8. Chlazení tříd (stropní větráky) nainstalováno v knihovně a v jedné waldorfské třídě. 
Třída v klasické části školy na jihozápadě ještě bude také vybavena. Na základě vyhodnocení se 
bude zvažovat rozšíření do dalších tříd v následujícím školním roce. 
 
9. Prosba kolegia waldorfských učitelů o krásnější toalety (ev. alespoň udržovanější, toaletní 
papír v kabinkách, odpadkové koše v kabinkách dívčích záchodů na 2. stupni). 
Pan ředitel vidí toalety jako standardní a uvedl, že toto téma je spíše na provozní poradu a dále, že 
je potřeba vést žáky k tomu, aby věci zbytečně neničili. Je také třeba řádně dodržovat dozory. O 
tématu je možné dále mluvit. 

Další schůze školské rady – pan Votápek požaduje v lednu kvůli přijímacím kritériím. 
 

Zapsala: Stanislava Egyedová; doplnil M.Dunděra 

 


