
Zápis ze schůzky školské rady ZŠ Dědina konané dne 20. 5. 2019

Účastníci: 
Za rodiče pan Votápek a pan Krejčí, za zřizovatele pan Svoboda, za učitele pan Šindelář a 
paní Egyedová. Pan Růžička se omluvil ze zdravotních důvodů.
Host:
Pan ředitel Mojmír Dunděra.

1. Akce školy, soutěže, projektové dny (akademie, jarmarky, koncerty, olympiády, 
Otevřený svět, výjezdy, školy v přírodě, výlety, pobyty, Poprask, vědomostní soutěže,
masopust, slavnosti, Sluníčkový den...)

2. Deset grantů – rodilý mluvčí, podpora zážitkové pedagogiky, zahrada 12 smyslů, 
výjezdy do ciziny... Je to náročné na koordinaci, předávání odpovědnosti v případě 
potřeby.
Ze šablon zafinancuje pan ředitel na dva roky dva speciální pedagogy, hurá!

3. Zápisy
Přišlo cca 168 dětí. Škola přijala všechny spádové děti, ty naplnily tři klasické třídy. 
Waldorfská jedna třída má vlastní režim přijímání. V příštím roce odejdou jen 3 
deváté třídy, očekávají se problémy, když se nevejdou všechny spádové děti – 
losování? Škola se letos dostane na maximální kapacitu.
Diskuse o plánované výstavbě na Praze 6 a vývoji počtu žáků: Dá se kapacita školy 
navýšit? Není jisté z hygienických a požárních důvodů, určitě by to způsobilo pokles 
kvality výuky kvůli znemožnění dělených hodin.
Vize možné nástavby na střeše nejistá.
Pan Svoboda se zeptá na Praze 6 na možnost budovy pro školu / pobočku?

4. Testování – proběhlo SCIO, Mapa školy, probíhá testování TIMSS. Výsledky budou, 
předběžně to vypadá, že jsme nedopadli špatně.

5. Pedagogický sbor – trvalý nedostatek kvalifikovaných zájemců o práci, chybí učitelé,
vychovatelé i asistenti.

6. Plavání – probíhá buď formou pravidelného dojíždění do blízkého bazénu nebo na 
školách v přírodě.

7. Spolupráce s institucemi funguje výborně
- MČ Praha 6 poskytuje trenéry do 1. tříd do hodin TV
- Prague British School opět vypisuje výběrové řízení na 1 trimestr studia
- studenti FTVS se věnují handicapovaným žákům

8. Školní jídelna 
Situace se trochu zlepšila, fronty jsou méně dramatické. Podařilo se zatím přijmout 
jednu pomocnou sílu (když nepočítáme neúspěšné pokusy), pan ředitel hledá 
zaměstnance dál.
Pan ředitel promluvil s kuchařkami, dostaly síťky na vlasy.



Kuchařky byly také osvobozeny od nalévání polévky – nalévají si větší děti a dospělí 
sami, menším dětem nalévá služba či vychovatelka. Webové objednávání bylo 
doplněno možností objednat jídlo přímo v jídelně. Minule navržené oslovení 
společností pro outsourcing jídelny má pan ředitel rozpracované.

9. Plány na prázdniny
– dokončení střechy, přestavba jedné družiny na třídu.
– čištění hřiště – na to škola vydělává pronájmem hřiště a tělocvičen.

10. Chlazení tříd
Pan ředitel prověřil možnost dotačního programu. Bohužel se dotační titul nevztahuje 
na klimatizaci. Jaké jsou možnosti – vrtule (pocitové ochlazení) nebo jedna jednotka 
na střeše a z ní rozvody do prostor školy. Co je lepší?
Pan ředitel by chtěl, aby MČ Praha 6 toto řešila.
Nejspíš otestujeme vrtule ve 2 třídách. Pan Šindelář vyslovil obavy, že stejně dlouho 
funkční nevydrží.

11. Na dotaz SE pan ředitel prověří možnosti odhlučnění tělocvičen.

12. V příštím školním roce proběhne ve 4. a 7. třídách výuka finanční gramotnosti, 
poskytuje ČSOB prý bez toho, aby to byla reklama.

13. Škola dostala darem magnetické popisovací tabule

14. Poděkování oběma rodičovským spolkům – Klub přátel školy a Waldorfská aktivita
přispívají na financování akcí, cvičebnic, vzdělávání učitelů...

15. Změna financování školství
Od ledna se přejde od normativu na žáka k placení na hlavu pedagoga podle přesného 
vykazování aktuálního stavu učitelů. Výpočty budou prováděny již od září. Panují 
obavy ze zhoršení finančních podmínek, zúžení prostoru pro rozhodování o použití 
financí. Pan ředitel očekává méně peněz na výplaty a například také nedostatek 
prostředků na externisty pomáhající na školách v přírodě.

Další schůze školské rady je plánována na říjen - listopad 2019.

Zapsala: Stanislava Egyedová


