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Zápis z jednání Školské rady dne 20.1. 2020 
 

Účastníci: 
• Daniel Votápek (předseda, svolavatel) 

• Jiří Růžička 

• Michael Svoboda 

• Stanislav Šindelář 

• Jan Krejčí 

 

Omluveni: 
• Stanislava Egyedová 

 

Hosté: 
• Marie Kubíková 

• Dagmar Čížková  

• Mojmír Dunděra 

 

Pan Daniel Votápek svolal na dne 20. 1. 2020 od 18 hod jednání Školské rady s následující 

agendou: 

 - Kapacita ZŠ Dědina 

 - Přijímací kritéria školy pro školní rok 2020/21 

 - Školní jídelna – aktuální stav 

 

Jako hosté byli přizvání paní Marie Kubíková, radní za oblast školství a čerpání ze souvisejících 

fondů, pan Mojmír Dunděra, ředitel ZŠ Dědina a paní Dagmar Čížková jako host za část 

Waldorfských pedagogů. Jako podklad byla nasdílena výzva zřizovateli k zajištění dostatečné 

kapacity ZŠ Dědina připravená paní Marií Komorousovou, předsedkyní Spolku Klubu přátel 

školy při ZŠ Dědina (viz též příloha číslo 1). 

 

1) Kapacita školy ZŠ Dědina 
 
Zřizovatel spolu s vedením školy podniká kroky jak ke krátkodobému zajištění kapacity školy, 

tak hledá dlouhodobé řešení stávající situace. 

 

a) Krátkodobé hledisko 

 

Z pohledu diskutovaných variant se v krátkodobém horizontu jako nejpravděpodobnější jeví: 

 

• Zajištění pronájmu detašovaných prostor, které může být v optimistickém 

scénáři k dispozici již od září 2020. Jednání již probíhají, avšak je nutné vyřešit 

související aspekty jako jsou rekolaudace prostor, zajištění nutných stavebních 

úprav, smluvní jednání a další kroky nutné k zajištění školského prostoru, který 

vyhovuje zákonným požadavkům. 

 

• Alternativní scénář navýšení kapacity školy, který spočívá v rekolaudaci školy 

na vyšší kapacitu a spolu se zajištěním nutných úprav prostor školy. Odhad pana 



 2 

ředitele je, že tímto by se zajistilo místo pro další cca 2 třídy. Dopady pro chod 

školy mohou ale spočívat v omezení výuky (např. nemožnost dělit jazyky) nebo 

zmenšení prostor knihovny či další. Zároveň není možné tento stav považovat 

za dlouhodobě akceptovatelný. 

 

Rozhodnutí: 
 

• Pan ředitel Mojmír Dunděra podnikne s okamžitou platností kroky nutné k 

realizaci tzv. Alternativního scénáře s cílem zajistit tuto kapacitu již pro školní 

rok 2020/21. Školská rada tento návrh podporuje a poskytne potřebnou 

součinnost. Školská rada žádá o průběžné informování o stavu realizace tohoto 

scénáře a nabízí svoji pomoc. 

• Marie Kubíková slíbila podniknout veškeré kroky v součinnosti s vedením školy 

k zajištění Detašovaného pracoviště školy v nejbližším možném termínu 

(optimistický scénář je již školní rok 2020/21). 

 

b) Dlouhodobé hledisko 

 

Z dlouhodobého hlediska se jako řešení nabízejí: 

 

• Nástavba nebo přístavba ZŠ Dědina. Pro tento scénář je nutné provést v první řadě 

analýzu technické proveditelnosti, dále vyhodnotit veškeré ekonomické aspekty a 

zjistit časovou dostupnost. 

• Školní budova Vlastina, toho času v pronájmu PBS se smlouvou do roku 2022. 

Pokud by se přistoupilo k tomuto kroku, je nutné včas zajistit právní kroky, aby nedošlo 

k obnovení nebo automatickému prodloužení smlouvy. Paní radní Marie Kubíková 

slíbila toto ověřit s právníky. 

Ze strany zřizovatele zazněl názor, že Praha 6 chce na svém území pestré školství, kam 

patří i bilingvní škola PBIS, se kterou je velmi dobrá spolupráce a na které studují i děti 

z Prahy 6, nemluvě o krátkodobých pobytech žáků z „klasických“ škol z Prahy 6.  

 

Rozhodnutí: 
• Zřizovatel bude podnikat kroky nutné k zajištění dlouhodobé kapacity školy s ohledem 

na demografický vývoj a výstavbu ve spádové oblasti ZŠ Dědina. Školská rada bude o 

těchto krocích průběžně informována. 

 

V tomto bodu byly krátce diskutovány i další varianty a možnosti navýšení kapacity školy, avšak 

žádná se nejeví jako realistická. 

 

2) Přijímací kritéria školy ZŠ Dědina 
 
Školská rada se detailně zabývala požadavky Klubu přátel školy adresující přijímací kritéria 

školy. Na schůzce byl též diskutován dokument paní radní Marie Kubíkové (příloha číslo 2) 

adresovaný KPŠ jako odpověď na jejich dopis (příloha číslo 1). Během následné diskuze byly 

jednotlivé požadavky a kritéria diskutovány s ohledem na jejich relevantnost vůči školskému 

zákonu a praxi jiných škol nejen v Praze. 
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Školská rada včetně zřizovatele vidí jako velice nešťastnou a pro udržení existence 

waldorfských tříd ohrožující představu, že by do waldorfských tříd byly přijímány děti z rodin, 

které o tento způsob výuky nemají zájem. Pan Krejčí vyslovil názor, že ZŠ Dědina musí primárně 

sloužit spádovým dětem, waldorfské třídy pak primárně zájemcům o tento způsob výuky 

z Prahy 6. Podle názoru waldorfské části by řešením bylo zřízení samostatné waldorfské školy 

přijímající příslušné zájemce z Prahy 6. Samozřejmě nikoli na úkor spádových dětí ZŠ Dědina. 

 

 

Rozhodnutí: 
• Pan ředitel Mojmír Dunděra připraví do konce ledna návrh přijímacích kritérií pro 

školní rok 2020/21 zohledňující maximum požadavků KPŠ, vyjádření paní radní Marie 

Kubíkové a s respektováním všech zákonných požadavků. Tento návrh bude následně 

sdílen s členy Školské rady. 

• V případě, že nedojde ke shodě nad návrhem přijímacích kritérií, svolá Daniel Votápek 

počátkem února další jednání Školské rady. 

• Cílem vedení školy je zveřejnění přijímacích kritérií na webu školy nejpozději během 

února 2020 

 

3) Školní jídelna - aktuální stav 
 

Tento bod z časových důvodů již nemohl být projednán a bude zařazen na některé z dalších 

jednání Školské rady. 

 

 

Zapsal: Daniel Votápek, dne 20.1. 2020 

 

Příloha č.1: Výzva zřizovateli k zajištění takové kapacity ZŠ Dědina, aby mohli být ve školním 

roce 2020/2021 přijati k povinné školní docházce všichni spádoví žáci. Autorka: Marie 

Komorousová, předsedkyně Spolku Klubu přátel školy při ZŠ Dědina 

 

Příloha č.2: dopis paní radní Ing. Marie Kubíkové v reakci na výzvu KPŠ 

 



Ing. Marie Kubíková, radní pro školství 
Ing. Ondřej Kolář, starosta MČ 
Ing. Daniel Votápek, předseda Školské rady ZŠ Dědina 
Mgr. Mojmír Dunděra, ředitel ZŠ Dědina 
 

V Praze dne 6. 1. 2020 
 
 
 
Výzva zřizovateli k zajištění takové kapacity ZŠ Dědina, aby mohli být ve školním roce 2020/2021 
přijati k povinné školní docházce všichni spádoví žáci. 
 
V souladu s programovým prohlášením RMČ Praha 6 pro období 2018-2022, dle kterého je oblast 
vzdělávání a výchovy jedním z nosných pilířů naší městské části, výkonný výbor spolku Klub přátel 
školy při ZŠ Dědina vyzývá:  
 
MČ Praha 6 jako zřizovatele školy (prostřednictvím radní pro školství a starosty MČ),  
a Školskou radu ZŠ Dědina prostřednictvím zástupce rodičů Ing. Daniela Votápka, 
 
aby neprodleně učinilitaková opatření, která povedou k tomu, že budou ve školním roce 
2020/2021 přijati k povinné školní docházce všichni žáci ze spádové oblasti ZŠ Dědina.  
 
Dne 10. 12. 2019 jsme na shromáždění výboru ve spolupráci s panem ředitelem Mgr. Mojmírem 
Dunděrou řešili možné kroky vedoucí k přijetí maximálního množství spádových dětí do prvních tříd 
ve školením roce 2020/2021.  
 
Za tyto kroky považujeme zejména: 
1) Striktní přijímání pouze spádových dětí do všech tříd ZŠ Dědina a zároveň otevření třetí klasické 

první třídy ve školením roce 2020-2021 
2) Zajištěnízvýhodněného přijímání sourozenců žáků, kteří již na ZŠ dochází. Toto považujeme za 

prostředek prorodinné politiky. Jednoznačně podporujeme systém bodového zvýhodnění oproti 
losování. Opíráme se o dokument „Doporučení veřejné ochránkyně práv k rovnému přístupu k 
povinné školní docházce“ (Sp. zn.: 14/2017/DIS/VB), který uvádí „Některá kritéria zvýhodňující 
určité děti (např. odklad školní docházky, starší sourozenec ve škole, absolvování mateřské školy 
při základní škole) mohou být v souladu se zákonem. Záleží na konkrétní situaci dítěte a školy.“. 

3) Dále žádáme, aby byli do vyšších ročníků přijímáni pouze žáci s TP ve spádové oblasti, aby nebyla 
kapacita školy i nadále naplňována dětmi nespádovými na úkor dětí spádových. 

4) Žádáme, aby se do celkové kapacity školy nezapočítávaly děti dlouhodobě žijící v cizině, které do 
školy docházejí pouze na přezkoušení. 

5) Apelujeme na neprodloužení smlouvy o pronájmu školní budovy v ul. Vlastina, kde nyní sídlí 
Prague British School. Z pohledu demografické studie je další školní budova pro oblast Prahy 6 
více než potřebná. 

6) Žádáme o projednání výše uvedeného na nejbližším zasedání školské rady. 
 

 
Východiska: 
1) Dle rejstříku škol a školských zařízení je nejvyšší povolený počet žáků ZŠ Dědina 720. Současný 

počet žáků v ZŠ je přibližně 700. Ve školním roce 2020/2021 tak může být s ohledem na 
kapacitu školy přijato max. 75 žáků. 

2) Z údajů Demografické studie městské části Praha 6 pro školské účely, (2. část – jednotlivé školy), 
kterou vypracovala Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky, Katedra 
demografie - Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová v listopadu 2018 vyplývá, že: „Počet dětí ve věku 



docházky do prvního ročníku základní školy s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti ZŠ Dědina by 
se měl během prognózovaného období ze současných zhruba 125 postupně zvyšovat až na 150. 
Skutečný počet žáků 1. ročníku by mohl být zhruba o 30–40 nižší, ze současných 90 by se 
postupně zvyšoval až na 110. Pro tuto školu by proto podle prognózy měly pro žáky z vlastního 
obvodu v budoucnu stačit 4 paralelní třídy prvních ročníků.“ 

3) MŠMT zdůrazňuje, že podle § 178 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je 
povinností obce zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky všem svým občanům. Obec 
proto nemůže přijímat pasivně fakt, že její škola nemá dostatečnou kapacitu. Úkolem obce vždy 
bylo předvídat vývoj počtu svých obyvatel a rozvíjet vzdělávací infrastrukturu v souladu s 
rozvojem území. 
 

 
Závěr:  
Pokud bude chtít k povinnému základnímu vzdělávání pro školní rok 20/21 na ZŠ Dědina nastoupit 
90-110 dětí ze spádové oblasti, pak není možné, aby byly otevřeny pouze 3 první třídy (náhradou za 
odcházející žáky 9. tříd – dvě třídy klasické + 1 waldorfská), přičemž pouze 2 třídy, tj. cca 50 míst bude 
určeno výhradně pro žáky ze spádové oblasti, protože část waldorfská přijímá děti na základě 
výsledků přijímacího řízení a nezvýhodňuje děti spádové. 
ZŠ Dědina je ze strany rodičů žádanou školou v rámci Prahy 6 díky své kvalitní výuce jak v klasické 
části, tak i části waldorfské. Aby byla zachována kvalita výuky (učebny pro odbornou výuku, dělení při 
výuce jazyků apod.), tak není možné balancovat na hranici kapacity školy, zvláště v případě, kdy 
demografická studie mluví jasně o nárůstu počtu žáků nastupujících do 1. tříd v následujících letech.  
Z výše uvedených důvodů vás žádáme, abyste se podnětem začali neprodleně zabývat. 

 
V Praze dne 6. ledna 2020 
 
 
Marie Komorousová 
předsedkyně 
Spolek Klubu přátel školy při ZŠ Dědina  
Žukovského 580, 161 00, Praha 6, IČ: 438 71 577 
kps.dedina@seznam.cz 








