
Zápis z jednání Školské rady ZŠ Dědina  
 

Datum konání:           6.11. 2017 
Přítomní členové:   Mgr. Tomáš Kodiš, Dalibor Maurer, Mgr. Jiří Růžička,  
                                     Mgr.Ing. Renáta Řimnáčová, Mgr. Stanislav Šindelář, Ing. Daniel   
                                     Votápek 
Host, svolavatel ŠR:  Mgr. Mojmír Dunděra 
 
Body jednání : 
 
 1) Seznámení s rámcovým plánem školního roku 2017/18 
 

 2) Schválení výroční zprávy za školní rok 2016/17 
 

 3) Projednání rozboru hospodaření školy v I. - III. čtvrtletí roku 2017 a finanční rozvahy na   
    další období do konce školního roku  
 

 4) Projednání změn v ŠVP 
                    - úprava formulací v souladu s novou legislativou (inkluze) 
                    - přesun učiva mezi ročníky (chemie) 
                    - úpravy dle RVP platného od 1.9.2017 - zařazení plavání 
 

 5) Informace o testování žáků školy - z důvodů kumulace testů byl jejich počet zredukován,  
    zůstává testování 6. a 9. tříd (dle dohody s MČ) 
 

 6) Informace o schůzkách ředitele školy se spolky KPŠ a Waldorfskou aktivitou 
                     - proběhla diskuze o fungování školní kuchyně, zástupce rodičů waldorfských  
                       dětí p. Maurer otevře na jednání W. aktivity znovu možnost řešit školní                         
                       stravování firmou Scholarest.  
                     - Klasická větev školy (KPŠ) podporuje změnu způsobu provozování školní jídelny.            
                       Diskutované benefity (dobré reference, větší výběr pokrmů, stabilita provozu, snížení   
                       administrativy školy, jednodužší řízení) převažují nad možnými riziky. V návaznosti  
                       na vyjádření W. Aktivity pak KPŠ uvítá pokračování jednání. 
 

 7) Informace o koncepčních záměrech školy: 
                    - udržení kvality vzdělávání 
                    - pečovat o vybavenost školy 
                    - řešení požadavku zřizovatele na rozšíření doby využívání školního hřiště  
                      veřejností a o financování jeho provozu 
                    - informace o grantech a tzv. evropských šablonách 
                    - informace o probíhající inkluzi a kladení důrazu na vyváženou péči o nadané  
                      děti 
                    - vypořádat se s nárůstem administrativy a novinkami ve školské legislativě 
 

 8) Informace o funkčnosti dopravního opatření v ulici Pod Cihelnou 
                    - grant na financování zvelebení zdi školního pozemku nevyšel 
                    - dopravní opatření je nefunkční z důvodu umístění oddělení cizinecké policie a  
                       nárůstu počtu parkujících aut v okolí školy 
 

 9) Podnět Dr. Řeháka 
 

10)Volby zástupců ŠR na nové období 2018 - 2020 se budou konat od 27.11. 
 

11) Rada školy se usnesla, že považuje za zbytečné, aby byl vypisován plánovaný konkurz na    
      místo ředitele ZŠ Dědina. Vyjádřila obavu z narušení kontinuity chodu a řízení školy. 
 

12) Další schůzka je plánována v květnu 2018. 
 

Zapsala: Mgr.Ing. Renáta Řimnáčová:  


