
Dne 3. 6. 2020 zasedal výbor KPŠ při ZŠ Dědina v usnášeníschopném počtu 15 členů spolu s 

vedením školy: panem ředitelem Dunděrou, zástupcem ředitele panem Šindelářem a panem 

učitelem Ševčíkem, který byl přizván jakožto odborník na IT. Během setkání bylo diskutováno 

několik bodů. 

  

1) Došlo ke změně zápisu v rejstříku spolků a tímto je Marie Komorousová oficiálně zapsaná 

coby předsedkyně KPŠ ZŠ Dědina. 

  

2) Byly probírány finanční dary spolku škole v podobě příspěvku na pracovní sešity. Příspěvek 

na každé dítě činí i nadále 500 Kč na pololetí. Výbor KPŠ se usnesl, že mezi pracovní sešity, na 

které je příspěvek vybírán, nespadá učebnice Way To Win, která neslouží jako pracovní sešit 

žákům klasické větve školy, a proto se rozhodl ji ze seznamu spolkem dotovaných materiálů 

vyškrtnout. 

Materiály o hospodaření spolku jsou k nahlédnutí u předsedkyně spolku. 

KPŠ požádal školskou radu o důslednou kontrolu výroční zprávy vzhledem k chybějící částce 

daru KPŠ v minulé zprávě.  

  

3) Na škole proběhla anketa, která se týkala spokojenosti rodičů s výukou během uzavření školy 

v době covidového období. Z ankety vyplývá, že většina rodičů je spokojena se stylem výuky v 

daném období, ale zároveň si je i vědoma faktu, že je tu prostor pro další zlepšování a to hlavně 

oblasti online výuky. KPŠ je v tomto směru ochotné vedení školy maximálně podpořit jak 

finanční částkou pro zajištění jednotné výukové platformy, na které by případné další dálkové 

vzdělávání mohlo fungovat, tak konkrétními službami vedoucích k proškolení učitelů, pokud 

bude z jejich strany poptávka. 

Škola již používá program Škola online, nevyužívá však plně jeho funkce, proto by bylo vhodné 

jak pro žáky, tak učitele tuto nabízenou možnost pro zefektivnění výuky využít. Konkrétně se 

toto týká zadávání úkolů, zapisování známek, sestavování rozvrhu, přehlednosti a snadného 

vyhledávání informací na webových stránkách školy, popř. eventuelní online výuky.  

  

4) KPŠ se dohodlo na sestavení manuálu pro budoucí třídní důvěrníky1.tříd, ve kterém bude 

popsána činnost KPŠ. Zároveň se diskutovalo o dalších možných aktivitách KPŠ (např. nově 

zamýšleného Dne školy, při  kterém by vznikla možnost neformálního setkání učitelů, žáků a 

rodičů). 

  

5) V tomto pololetí proběhl zápis do budoucích prvních tříd. K zápisu se dostavilo celkem 125 

dětí. 14 z nich se posléze rozhodlo pro jinou školu, 25 dostalo odklad školní docházky. Ve 

školním roce 2020/21 budou otevřeny 3 klasické první třídy po cca 20 žácích a jedna waldorfská. 

Do první třídy byli zapsáni všichni uchazeči. Aby bylo možné umístit všechny žáky, byla ve 

spolupráci s hygienou a požární ochranou kapacita školy navýšena o 50 míst a ve škole byla 

zřízena jedna třída navíc z prostoru, který byl dosud vyžíván jako družina.  

 

6) Jak KPŠ, tak vedení školy jsou si vědomi výstavby nových bytových domů za Drnovskou 

ulicí, s kterou bude souviset i nárůst populace na sídlišti Dědina. Vzhledem k tomu, že se v 

souvislosti s novou místní výstavbou v horizontu příštích cca. 2 let počítá s nárůstem několika 

desítek dětí, je nutné řešit do budoucna nedostatečnou kapacitu školy. Vedení školy proto s 

městskou částí podniká kroky vedoucí k řešení této problematiky a v jednání je mj. nástavba na 



stávající střechu školy v oblasti tělocvičny, či přetvoření a využití knihovny a kabinetu TV do 

podoby třídy. 

KPŠ sepíše výzvu, kterou odešle jak paní Marii Kubíkové, která má na starost odbor školství na 

P6, tak předsedovi školské rady, dále i magistrátu hl. m. Prahy, i MŠMT, ve které vyzve příslušné 

orgány k navýšení kapacity školy, nebo vrácení pronajaté budovy, ve které je momentálně 

umístěna Prague British School, popř. k zřízení nové školy. 

  

7) Dalším bodem, který byl diskutován na schůzi, byla otázka hodnocení žáků za uplynulé 

pololetí. Vedení školy doporučilo učitelům hodnotit "distanční výuku" minimálně, raději sčítat 

plusové body a neklasifikovat horší známkou, než jakou měli žáci v pololetí. Rodiče se mohou 

proti tomuto postupu odvolat. Dle pokynů MŠMT nebude v případě žáků, kteří se budou v 

následujícím školním roce účastnit přijímacího řízení na jiné školy, k tomuto vysvědčení 

přihlíženo.  Konkrétní doporučení ke klasifikaci je k nalezení na stránkách školy. 

 

8) Výbor KPŠ jednomyslně odhlasoval finanční dar na nový web, školení učitelů a zřízení 

elektronických žákovských knížek v hodnotě 100 000 Kč. Dále odhlasoval navrhovanou činnost 

KPŠ v příštím školním roce  a zvolil nového zapisovatele. 

Vzhledem k ukončení činnosti zapisovatelky Lenky Pasekové v KPŠ zvolil výbor KPŠ od 

školního roku 2020/21 novou zapisovatelku, kterou se stala paní Markéta Novotná. 

  

Dne 8.6.2020 zapsala Lenka Paseková 

  
  

 


