
Zápis ze schůze Klubu přátel školy konané dne 14.10.2014 

1. Zahájení a uvítání přítomných.  

Přítomni : za ZŠ Dědina ředitel Mgr. Mojmír Dunděra, výbor KPŠ a dále třídní důvěrníci dle 
prezenční listiny  

2. Noví třídní důvěrníci byli seznámeni s chodem KPŠ a jaká je úloha třídních důvěrníků   

3. ZŠ Dědina akcentuje výuku cizích jazyků:  

od 1. třídy: anglický jazyk (od 2. do 4. třídy konverzace s rodilým mluvčím – díky grantu Mč. P-6)  

od 6. třídy : francouzský jazyk (pro jazykové třídy)  

od 8. třídy : německý jazyk (pro nejazykové třídy)  

ve waldorfských třídách : anglický a německý jazyk  

4. ZŠ Dědina získala granty na jazykové výjezdy dětí 2. stupně do Irska (květen 2015) a Francie  
(prosinec 2014)  

5. Testování žáků SCIO i v letošním školním roce – testují se žáci 5., 6. a 9. tříd v předmětech Čj, 
Ma, Aj, OSP (Obecné studijní předpoklady). Další testy budou prováděny v rámci spolupráce s ČŠI 
(Česká školní inspekce)  

6. Nově byla provedena zvuková izolace školní jídelny, vymalovala se podstatná část školy a byla 
dokončena 1. etapa rekonstrukce školního hřiště. Na provozovatele školního hřiště bude vypsáno 
výběrové řízení.  

7. Celkový zůstatek finančních prostředků KPŠ na transparentním účtu je 119.996,- Kč.  

Z prostředků KPŠ se pravidelně financuje (ve školním roce 2014/2015 rovněž):  
drobné odměny pro nejlepší žáky v matematickém klokanu a recitační soutěži, akce jako 
čarodějnice, masopust, Mikuláš, den dětí, sluníčkový den aj., květiny pro žáky 1. a 9. tříd, květiny 
pro učitele ke Dni učitelů, vše v celkové částce max. 30.000,- Kč za školní rok  

8. Výše členského příspěvku Klubu přátel školy pro následující školní rok 2014/2015 byla zvýšena 
na 500,-  na rodinu (nikoli na žáka). Nově není možné, aby základní škola vybírala od rodičů peníze 
na pracovní sešity a jiné pomůcky pro výuku. Na schůzi KPŠ bylo proto schváleno, že z každého 
členského příspěvku ve výši 500,- Kč přispěje KPŠ sponzorským darem ZŠ Dědina – částkou 300,- 
Kč na nákup pracovních sešitů pro žáky   

9.  Žáci 7. tříd pojedou (jako každý rok) na lyžařský výcvik, který se uskuteční v únoru 2015  

10.  V loňském školním roce proběhla ve škole ornitologická přednáška s ukázkou dravců, která byla 
velmi úspěšná. KPŠ zaplatil za tuto přednášku cca 8.000,- Kč. Pro tento školní rok je naplánována 
kynologická přednáška. 

11. PC projekt „Tablety do škol“ je v provozu. Škola má k dispozici 35 tabletů, které někteří učitelé 
již využívají pro školní výuku.   
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12. Škola zvažuje zapojit se do nového projektu „Děti pojďte ven“. Projekt by probíhal ve spolupráci 
s Fakultou tělesné výchovy a sportu UK. Studenti FTVS UK by dohlíželi na žáky a pomáhali jim ke 
správnému pohybu.  

13. Do konce roku 2014 proběhnou volby do školské rady na dvouleté funkční období. Z řad rodičů 
bude volen jeden zástupce z klasické větve ZŠ Dědina a jeden zástupce z waldorfské větve. 
V klasické větvi ZŠ Dědina bude zástupce rodičů volen z kandidátů – třídních důvěrníků. (Třídní 
důvěrníci souhlasí s kandidaturou) 

14. Dlouholetá pokladní KPŠ paní Petra Wehrenbergová rezignovala (vzdala se) k 1.10.2014 na 
svou funkci, neboť již nemá ve škole děti. Na schůzi KPŠ byla nově zvolena do funkce pokladní 
KPŠ a členky výboru KPŠ paní Dagmar Dragounová.  

15. Na schůzi byla opětovně zvolena do výboru KPŠ jako předsedkyně KPŠ paní Marta Michelová a 
jako zapisovatelka paní Daniela Pátková.                                                 

15. Péče o integrované žáky: ve škole působí DyS-centrum, přibližně 30 žáků má individuální 
studijní plán, cca dalších 60 dětí je s lehčí poruchou. Na škole působí psycholožka Jitka Nováková, 
která dochází do školy jednou za 14 dní (úterky) v době od 10:00 hod do 15:00 hod.   

16. Informace o chodu školy je možné získat na webových stránkách školy www.zsdedina.cz.  

 

 

 

Zapsala:                                                                                                předsedkyně KPŠ:  

Daniela Pátková                               Marta Michelová 

V Praze dne 14. 10. 2014  

 
Ověřil: 
M.Dunděra 
 
 


