
Zápis ze schůze výboru Spolku  KPŠ při ZŠ Dědina 10.12. 2019 

Dne 10.12. se sešel výbor KPŠ při ZŠ Dědina spolu s panem ředitelem ZŠ Mojmírem Dunděrou a 

zástupcem ředitele Stanislavem Šindelářem.  Schůzky se jako zvaný host za zřizovatele školy zúčastnila 

paní radní za Prahu 6 Marie Kubíková. 

Prioritním bodem jednání byl nadcházející zápis do prvních tříd, neboť ze zpracovaných 

demografických studií o rozvoji obyvatelstva v dané oblasti vyplývá, že kapacita školy od následujícího 

školního roku nedostačuje poptávce ze strany uchazečů o místa v prvních třídách. 

Odbor školství pro Prahu 6 dle tvrzení paní Kubíkové již podniká kroky, které by vedly k řešení dané 

situace. Jednou z možností, jak umístit děti do prvních tříd v okolí, je otevření další první třídy při ZŠ 

Petřiny a dvou dalších prvních tříd k již plánovaným třídám při ZŠ Ruzyně. 

 Bohužel tento výhled neřeší situaci nejsnadněji dostupným způsobem pro rodiče dětí, které jsou 

spádové pod ZŠ Dědina. Jako ideální řešení této situace se nabízí otevřít další 2 nové (celkem 4 třídy 

klasické výuky) při ZŠ Dědina, které by byly potřeba k tomu, aby byly přijaty všechny hlásící se spádové 

děti. Toto bohužel zatím není v silách zastupitelstva možné slíbit, neboť k tomuto řešení chybí ve škole 

vhodné prostory a kapacita školy je na své maximální hranici. 

Jako další z možných řešení se nabízí rozšířit prostory ZŠ Dědina do prostor Prague British School, která 

má podepsanou smlouvu o pronájmu s Prahou 6 do r. 2022. Toto řešení se vzhledem k dalšímu 

demografickému rozvoji v oblasti považuje z dlouhodobého hlediska jako ideální. KPŠ při ZŠ Dědina se 

proto rozhodlo písemně vyzvat školskou radu ZŠ Dědina a zřizovatele ZŠ MČ Prahu 6 k tomu, aby byly 

opatřeny potřebné kroky k neprodloužení nájmu s PBS.  

Toto řešení ale bohužel nezohledňuje problematickou situaci prvních tří do r. 2022, proto je stále 

potřeba hledat způsoby, jak by bylo možné zajistit, aby byly přijaty všechny hlásící se spádové děti. 

Jedním z možných způsobů by bylo možné bodově zvýhodnit při zápisu do ZŠ ty budoucí prvňáky, kteří 

mají při ZŠ Dědina již sourozence. KPŠ se zasadilo o to, aby toto kritérium bylo při přijímání dětí do 

prvních tříd zohledněno. 

Další nabízenou možností, jak řešit nastalou situaci, je nechat navýšit kapacitu školy, popř. směnovat, čí 

nechat upravit některé prostory v okolí školy, které nejsou zatím jako prostory pro vzdělávání dětí 

vedeny. Tato řešení jsou ale dvousečná, neb by mohly ohrozit dosavadní kvalitu výuky. KPŠ se proto 

rozhodlo je nechat jako otevřené k jednání do budoucna, při čemž ovšem preferuje dříve zmíněné 

návrhy řešení. 

Novinkou pro rodiče, jejichž děti půjdou k zápisu v roce 2020, je zavedení centrálního elektronického 

zápisu, který by měl usnadnit a zpřehlednit podávání a vyhodnocování přihlášek jak rodičům a dětem, 

tak školám. 

Jako další bod schůze výbor KPŠ odhlasoval volbu nové předsedkyně spolku, kterou se tímto stala paní 

Marie Komorousová. 

Výroční zpráva o průběhu akcí ve škole je k dispozici na webových stránkách školy. 

Zapsala Lenka Paseková 

 


