
 
Zápis ze schůze Klubu přátel školy konané dne 26.3.2013 

 
 

1. Zahájení a uvítání přítomných. 
Přítomni : za ZŠ Dědina ředitel Mgr. Mojmír Dunděra, za výbor KPŠ Mgr. Marta 
Michelová, Ing. Petra Wehrenbergová a Daniela Pátková, za třídní důvěrníky Dagmar 
Dragounová (1.B), Eva Kostolná (3.B), Eva Bittnarová (2.B a 6.B) a Jan Kaňka (8.A) 

 
2. Kontrola hospodaření ZŠ Dědina provedená zřizovatelem - ÚMČ Praha 6 na začátku 

roku 2013 nezjistila žádná pochybení v hospodaření školy 
 
3. ZŠ Dědina zakoupila v tomto školním roce z peněz poskytnutých ÚMČ Praha 6 nové 

pomůcky, a to zejména: 
 

-    4 ks interaktivní tabule za cca 320.000,- Kč 
- učebnice za cca 100.000,- Kč 
- pomůcky na výuku fyziky za cca 102.000,- Kč 
- pomůcky na výuku Aj za cca 10.000,- Kč 
- mikroskopy pro výuku přírodopisu za cca 30.000,- Kč 
- pomůcky na tělesnou výchovu 
- 2 ks televizor 
- rádia 
- 2 ks pojezdové notové tabule 

 
4. ZŠ Dědina akcentuje výuku cizích jazyků: 

od 1. třídy: anglický jazyk 
od 6. třídy : francouzský jazyk 
ve waldorfských třídách : anglický a německý jazyk 
 
Od příštího školního roku by měla být pro žáky 2. stupně ze zákona povinná výuka 
druhého cizího jazyka. V jakém rozsahu to bude, je zatím v jednání. 
 

5. ZŠ Dědina získala granty na jazykové výjezdy dětí do Anglie a Francie, které se 
uskuteční na jaře 2013.  

 
6. Testování žáků SCIO v letošním školním roce – testují se žáci 5., 6. a 9. tříd 

v předmětech Čj, Ma, Aj, obecné studijní předpoklady. V loňském školním roce 
dosáhli žáci waldorfské části ZŠ Dědina v testování o něco lepších výsledků než žáci 
newaldorfské části ZŠ Dědina. 

 
7. Dne 2.3.2013 byl ukončen roční termínovaný vklad finančních prostředků KPŠ ve 

výši 70.000,- Kč zřízený v rámci transparentního účtu u Raiffeisanbank (úrok p.a. 
1%). Kvůli snížení úrokové sazby od 1.3.2013 na 0,1% p.a. nebyl termínovaný vklad 
obnoven z důvodu nulového zhodnocení prostředků KPŠ, částka 70.000,- Kč byla 
připsána na běžný transparentní účet č. 6880321001/5500 vedený u Raiffeisenbank. 
Ke dni 26.3.2013 činí celkový zůstatek finančních prostředků KPŠ na transparentním 
účtu 80.005,- Kč.  
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8. Z prostředků KPŠ se pravidelně financuje (ve školním roce 2012/2013 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 do cca 20.000,-Kč za 
školní rok. 
 

9. Výše členského příspěvku Klubu přátel školy pro následující školní rok 2013/2014 
bude s největší pravděpodobností činit stále 200,- Kč na rodinu (nikoli na žáka). 

 
10. Školní hřiště je otevřeno pro veřejnost v měsících duben až říjen každý den od 16:00 

hod do 18:00 hod. Soudní spor o pozemek školního hřiště byl pravomocně ukončen, 
pozemek patří dle pravomocného soudního rozhodnutí ÚMČ Praha 6 a bude 
v budoucnu revitalizován v závislosti na finančních možnostech zřizovatele školy. 
Plánuje se rozšíření fotbalového hřiště, úprava běžecké dráhy a dráhy pro skok daleký, 
vybudování hřiště na beachvolejbal, prostor pro hod koulí, horolezecké stěny, hřiště na 
házenou a tenis, volejbalového hřiště a rovněž rekonstrukce šaten, vše v celkové 
hodnotě cca 19 mil. Kč. 
 

11. Škola uvažuje také o úpravě části pozemku (zahrady), kde chce vybudovat studijní 
botanickou část za cca 650.000,- Kč. 

 
12. Na škole proběhly v lednu 2013 zápisy do prvních tříd. Vzhledem k velkému zájmu 

byla škola nucena některé zájemce odmítnout. V newaldorfské části ZŠ budou 
otevřeny dvě první třídy po 29 žácích.  
 

13. Škola se přihlásila o účast v PC projektu „Tablety do škol“. Škola by mohla v rámci 
projektu obdržet 15 tabletů využitelných pro školní výuku. Stále v jednání. 
 

14. Informace o chodu školy v uplynulém školním roce 2011/2012 je možné získat na 
webových stránkách školy (www.zsdedina.cz, záložka výroční zprávy) ve výroční 
zprávě ZŠ Dědina za rok 2011/2012.  

 
15. Škola vyhověla žádosti velké části rodičů o vaření obědů z BIO potravin a jako druhé 

jídlo nabízí žákům v tomto školním roce obědy v BIO kvalitě (vegetariánská strava a 
ryby).   

 
       
 
 

  Zapsala:                                                                                   předsedkyně KPŠ: 
        Daniela Pátková                                                                            Marta Michelová                                                  

 
 
 
 
 

V Praze dne 26. 3. 2013 


