
Zápis jednání Školské rady dne 26.10.2020 
 
Jednání proběhlo online přes Google Meet.  
 
Účastníci: 
Jiří Růžička <ruzicka@gjk.cz>, Jan Krejci <krejci.praha6@gmail.com>, Stanislav Šindelář 
<sindelar@zsdedina.cz>, "Dundera Mgr. Mojmír" <dundera@zsdedina.cz>, Čížková Dagmar 
<dagmar.cizkova@volny.cz> 
 
Nepřítomen:  
Michael Svoboda <svoboda@ams-znalec.cz>, 
 
 
AGENDA 
 

1. COVID - aktuální situace ve škole a připravenost na distanční výuku 
 

 
Pro školy je toto období velmi náročné, ale škola se přípravovala na online výuku během 
letních měsíců. Škola využívá jako primární systém Google Classroom a portál skolaonline.cz. 
Vedení školy vidí jako handicap problém s IT gramotností u některých pedagogů, nicméně 
cíleně na něm pracuje a pomáhá výuku neustále posouvat a zlepšovat. Pan ředitel by uvítal 
příspěvek na výpočetní techniku pro pracovníky, kteří ještě PC nemají a nejsou na ně peníze 
od Ministerstva (např. pomocníci pedagogů, vychovatelé z družin). Pan ředitel připraví návrh 
a osloví KPŠ a Waldorfké sdružení. 
 
Rozvrhy: bude docházet k rozšíření počtu online hodin a od 2.11. bude stálý online rozvrh. 
  
Všichni se shodují, že děti potřebují rytmus a pravidelnost ve výuce.  
 

Vedení školy byl adresován tento dopis od KPŠ: 

Vážený pane řediteli, vážení učitelé, 

rádi bychom poděkovali za váš přístup k distanční výuce, dle mnoha rodičů se výuka online daří 
a u dětí má úspěch. Vážíme si v tomto nelehkém období vaší ochoty učit jiným způsobem, 
používat a zapojovat online výuku a spolupracovat s rodiči. Ceníme si, že jste zvolili jednotnou 
platformu, která je především na 2. stupni maximálně využívána. Z rozvrhů 2. stupně na týden 
od 2.11. usuzujeme, že dojde i k navýšení online hodin, což maximálně podporujeme. 
Přimlouváme se, aby byly stanoveny pevné a neměnné rozvrhy, jistě by šlo přehledněji a 
efektivněji k jejich tvorbě využít skolaonline.cz než nějaký externí odkaz. Ke skolaonline.cz se 
váže i naše prosba o aktivaci rodičovských účtů, abychom mohli využít přístup svůj nikoli našich 
dětí. 

Na 1. stupni se sešli také většinou pozitivní ohlasy, pouze v některých třídách bohužel vázne 
komunikace, je často nepřehledná a online setkání přes skolavpyzamu.cz nemívají dobrou 



kvalitu. Věříme proto, že, stejně jako se daří setkání i zadávání a následná zpětná vazba od 
vyučujících na 2. stupni a v nemnoha třídách prvostupňových, dojde k přesunu online výuky do 
prostředí google classroom i na 1. stupni. V některých třídách se totiž stává, že se rodiče 
neorientují v zadaných úkolech, jelikož učitelé zvolili mnoho způsobů jejich zadávání (email, 
skolavpyzamu, whatsapp), konkrétně jde o 2.B a 5.B, kde by sjednocení formy zadávání 
výrazně ušetřilo starosti nejen rodičům, žákům ale i paní učitelce. V mnoha třídách již paní 
učitelky vytvořily rozvrh, podle kterého každý týden probíhají online setkání, i u 1. stupně tedy 
prosíme o zvážení, zda neurčit jednotně, kolik online hodin má v kterém ročníku proběhnout, 
abychom si pak mezi sebou nezáviděli, že jedni mají více a druzí méně. Obecně se nám zdá 
nedostačující, aby proběhlo za týden pouze jedno online setkání jako v 1. A a 2.A.  

Poslední dotaz směřuje na družinu. Jako KPŠ jsme dostali podnět, abychom navrhli online 
setkání družiny, které je také v souladu s manuálem MŠMT. Víme z jiných škol, že tato setkání 
fungují na bázi dobrovolnosti, není jistě nutné, aby přesahovalo v odpoledních hodinách více 
než 2 hodiny. Pro děti by šlo o možnost neformálně si popovídat, paní vychovatelky by se mohly 
střídat a připravit například nějaké tvořivé aktivity. Děkujeme, že budete o této možnosti 
uvažovat. 

Přejeme klidné podzimní dny a snad brzy v lavicích! 

Za KPŠ Marie Komorousová 

 

Rodiče by rádi uvítali: 

• odklon od školavpyžamu.cz a aktivní užívání všemi google classroom 
o vedení školy toto podporuje a pracuje na tom 
o na prvním stupni je možná dohoda třídního učitele a všech rodičů k používání 

školavpyžamu.cz 
• více používat skolaonline.cz např, pro rozvrhy a rozhodně by mělo dojít k aktivaci 

rodičovských účtů 
o vedení školy toto podporuje a pracuje na tom 

• Vyhlásit třídní schůzky online 
o bude zváženo vedením školy 

 
Pohled zřizovatele: 

• Situaci při přechodu na distanční výuku pozorně sleduje a postup ZŠ škol na Praze 6 
hodnotí jako velice dobrý 
 

2. Výroční zpráva - schválení 
 
Výroční zpráva byla schválena bez připomínek v navrženém znění. 
 
3. KPŠ: výzva školské radě ohledně kapacity školy 
 
info pan Růžička: 

⁃ na PBIS je většina dětí z Prahy 6, které by také musely někam chodit.  



⁃ PBIS je součástí Prahou 6 podporované diverzifikace škol na Praze 6 
⁃ V přípravě je navýšení kapacit na několika místech v Praze 6. Pokud by se kapacity 
navýšily tímto způsobem, bylo by vhodné PBIS ponechat ve stávajících prostorách. Je tak 
prozatím zvažováno pouze krátkodobé prodloužení pronájmu 3 roky, nikoli dlouhodobé.  
⁃ Nástavba školy - zatím pouze ideová úvaha. Záměr vybudovat několik tříd mezi 
tělocvičnami. Je v plánu statické šetření v 1Q/2021, zda je nástavba stavebně možná. Nejsou 
prozatím na akci alokovány peníze. Jde o reakci na vysokou zaplněnost ZS Dědina (likvidace 
heren-družin ve prospěch budování kmenových tříd, obtíže s hledáním prostor při dělení tříd 
na jazyky apod.) + plánovanou masivní výstavbu v bezprostředním okolí školy (FINEP – projekt 
za Drnovskou ulicí, 218 bytů) https://www.ziprealty.cz/property/rezidence-u-sarky/ 
⁃ Na jaře 2021 p. ředitel plánuje znovu otevřít 4 první třídy. Budou odcházet 3 deváté 
třídy. Bude tak potřeba v budově školy opět najít prostor pro další třídu. Možná bude 
provedena stavební úprava, při které by se vybudoval nový kabinet z části chodby a současný 
kabinet učitelů by se změnil na kmenovou třídu. Pokud se plán nepodaří realizovat (nebude 
vyřízeno stavební povolení a fyzicky realizováno) bude likvidována další družina-herna. 
  

4. Volba Školské rady na další volební období - postup, časování 
 

Volby zajišťuje ředitel školy, který ustaví nejméně tříčlenný přípravný výbor. Předsedou 
přípravného výboru je ředitel školy, členy mohou být zákonní zástupci žáků nebo pracovníci 
školy. Současně ředitel školy informuje oprávněné osoby, kterými jsou v daném případě 
zákonní zástupci žáků a pedagogičtí pracovníci školy, o připravovaných volbách do školské 
rady a vyzývá je k podání návrhů na kandidáty na členství ve školské radě. Ředitel školy 
stanoví lhůtu k podání návrhů dle předchozí věty a po jejím uplynutí bezodkladně svolává 
oprávněné osoby k volbám členů do školské rady, nejpozději však 15 dnů před konáním voleb.  
Všechny oprávněné osoby svolává formou oznámení, které se zveřejňuje v písemné formě ve 
škole, v elektronické formě na webových stránkách školy a oznamuje se zákonným zástupcům 
prostřednictvím žáků. Oznámení obsahuje datum a místo konání voleb, které musí proběhnout 
nejpozději poslední den před dnem, kterým začíná funkční období zástupcům zřizovatele. 

 
Konkrétně byl diskutován tento návrh 
 - návrh časování 
  - do 13.11. návrh kandidátů 
  - 20.11. volby distančním způsobem 
 - volební řád 
  účast min 25 % rodičů a 75 % pedagogů 
 - hlasování proběhne přes školu online přes rodičovské účty u klasické větve školy. 
Waldorfská část je ještě v jednání. 

 
 
5. Jídelna - aktuální situace: staženo z agendy 
 
Pan ředitel podal krátké info - Školní jídelna je ve stabilizovaném stavu. Nyní chybí jedna 
kuchařka, kterou může škola přijmout (máme zájemkyni), ale teď s ohledem na situaci 
není potřeba. 
 



6. Projekt „Klimatizace“ („vrtule“ ve třídách) – vyhodnocení pilotních instalací + 
další postup 

 
⁃ proběhla instalace v knihovně + dvě třídy Waldorfů (4.D a 5.D)  
⁃ první “pokusy” ukázaly pozitivní efekt, ale zatěžkávací zkouška v podobě velmi 
teplého května a června ještě nenastala 
⁃ Školská rada požádala pana ředitele, aby v pilotních instalacích pokračoval i v dalších 
třídách. Ideálně případně využil prázdné budovy školy v současné době. 
⁃ Pan ředitel přislíbil se nad tím zamyslet, ale upozornil na problém časově náročných 
výběrových řízení a možného problému s nalezením financí na další instalace 

 
7. Dopad změny financování regionálního školství na ZŠ Dědina - dostáváme 

v systému platby za odučenou hodinu namísto platby za žáka peněz více, méně, 
stejně? Daří se 100% využít povolený „PHmax“?  

 
⁃ Podle sdělení pana ředitele má škola v zásadě dostatek peněz, aby mohla hradit svoje 
potřeby.  
⁃ Pokud jde o využití maximálního povoleného objemu odučených hodin (tzv. PHmax) 
/vysvětlující pozn.: školy jsou nyní financovány na základě počtu odučených hodin, tj. nikoli za 
počet žáků jako v minulých letech, ale za reálně odučené, vykázané hodiny/: 
⁃ máme maximální povolený počet hodin (a tedy maximálně finance) v oddělení školní 
družiny. U hlavní vyučovací činnosti zbývá do 100% vyčerpání PHmax několik vyučovacích 
hodin v celoškolním týdenním rozvrhu.  
⁃ Podle sdělení pana ředitele mu ve využívání PHmaxu brání Magistrátem ukládané 
limity na počty pedagogických pracovníků škola (ve školní družině je překračuje). Není jasná 
provazba mezi těmito limity a systémem PHmax.  
 
 

8. Různé 
 
Informace pana ředitele: 
 
Školní jídelna 
⁃ nyní je plný stav kuchařek. Dokonce je jeden zájemce, ale nenabíráme ho, protože 
není otevřená škola 
 
Informace o koncepčních záměrech školy: 

⁃ udržení kvality vzdělávání  
⁃ změny v souvislosti s Covid-19 (viz výroční zpráva) 
⁃ digitalizace dokumentace, ŽK 
⁃ informace o grantech a tzv. evropských šablonách II 
 

název grantu žádáno o Kč
  

poskytnuto Kč poskytovatel  

1.  Mluvčí na Dědině 2019-2020 220 000,- 100 000,- Mč. P-6 



2.  Zážitkový kurz 6. ročníků  20 000,- zrušeno Mč. P-6 
3.  Divadelní spolek rodičů 30 000,- 0,- Mč. P-6 
4.  Velikonoční a vánoční jarmark 19 000,- 9 300,- Mč. P-6 
5.  Týmová sborovna 15 000,- 0,- Mč. P-6 
4.  Partnerství v Rennes 2020 Zrušeno  Mč. P-6 
5.  Spolupracujeme s Lycée a College Emile    
      Zola v roce 2020 

Zrušeno  Mč. P-6 

6.  Anglie – zahraniční studijní pobyt  Zrušeno  Mč. P-6 
 

 
Realizované akce během letních prázdnin: 
⁃ 2 nové interaktivní tabule 
⁃ nový kotel do jídelny výběrové řízení 
⁃ nové lavice a židličky 
⁃ revitalizace zahrady a květinové výzdoby 
⁃ vymalování některých tříd 
⁃ nákup notebooků 
 
Granty 
⁃ letos nebudeme žádat o Francii a Anglii ani týmovou sborovnu 
⁃ některé granty propadly, protože je není možné čerpat 
 
Projednání změn v ŠVP 
  

Strana Předmět R. Popis změny Zkr 
 Wald.učební plán 9. Změna hodinové dotace (Čj a Dějiny umění)  

 
 

Zapsal: Jan Krejčí, Daniel Votápek 



Ing. Marie Kubíková, radní pro školství  

Ing. Ondřej Kolář, starosta MČ 

Ing. Daniel Votápek, předseda Školské rady ZŠ Dědina  

Magistrát Hl. Města Prahy 

MŠMT 

 

V Praze dne 20.9.2020 

Výzva zřizovateli 

Úvodem bychom rádi předeslali, že si ceníme snahy Městské části Praha 6 v navyšování kapacit               
škol, tento krok je velmi záslužný a některým rodičům a dětem jistě pomůže, budou-li mít více šancí                 
dostat se na preferovanou školu. Domníváme se však, že tímto se problém řeší pouze dočasně a                
krátkodobě, sama jeho podstata tkví pravděpodobně někde jinde. Ať už se jedná o často              
skloňovanou spádovou turistiku, či o výstavbu na mnoha místech na Praze 6 bez toho, aby se                
současně budovaly i nové školy.  

Vyzýváme proto Městskou část Praha 6, aby v souvislosti s plánovanou masivní výstavbou nové              
čtvrti v Ruzyni či na Petřinách, započatou výstavbou v Drnovské ulici, probíhající stavbou bytových              
domů v Libocké a Stochovské ulici, přijala taková opatření, aby kapacity škol korespondovaly s              
narůstajícím počtem obyvatel  ve spádových oblastech.  

Žádáme proto, aby MČ buď vrátila budovy původně určené pro školy (např. budova bývalé ZŠ               
Vlastina) jejich původnímu účelu, nebo aby při povolování nové výstavby zároveň trvala na budování              
školy z prostředků developera.  

Situace na mnoha místech je z našeho pohledu dlouhodobě neuspokojivá, losování frustrující a             
strach o místo pro budoucí školáky považujeme dle výsledků letošního zápisu, kdy losování             
probíhala na ZŠ náměstí Svobody, ZŠ Petřiny Sever a ZŠ Norbertov, za oprávněný. Změna ve               
spádových oblastech by mohla také pomoci k uvolnění, neboť obvody některých škol jsou velmi              
rozsáhlé, navíc nezohledňují novou výstavbu. Pouhé navyšování kapacit s sebou totiž přináší i řadu              
negativních dopadů, zvyšuje se míra hluku, narůstá potřeba větší kapacity šaten a jídelny, chybí              
oddělené prostory pro družiny (pro tyto účely jsou využívány učebny), mizí možnost dělení dětí při               
výuce jazyků, nevytváří se speciální učebny (hudební, laboratoře apod.), chybí či nedostačují            
kabinety a zázemí pro učitele a řešit je nutné i vyšší personální náklady, což výrazně snižuje kvalitu                 
školy. 

Výzva Magistrátu Hl. města Prahy a MŠMT 

Jsme přesvědčeni, že by Městská část neměla jednat osamoceně, vyzýváme proto Magistrát            
Hl.města Prahy a MŠMT, aby byli maximálně nápomocni snaze MČ například při řešení otázky              
spádové turistiky. Tomuto složitém tématu, v současné době velmi aktuálnímu, se dle našeho             
názoru nedostává dostatečné pozornosti. 

 

Marie Komorousová  

předsedkyně  

Klub přátel školy při ZŠ Dědina z.s. 



Žukovského 580, 161 00, Praha 6, IČ: 438 71 577  

kps.dedina@seznam.cz 



Mgr. Ondřej Kolář, starosta 
Rada MČ Praha 6 
 
 
Připomínka ke zveřejněnému záměru Městské části Praha 6 
 
Městská část Praha 6 zveřejnila na své internetové úřední desce dne 9.9.2020 záměr             
prodloužit nájemní smlouvu č. N 58/2007 ze dne 30.8.2007 se společností Prague British             
International School, s.r.o., IČO: 27653048 na dobu určitou do 31.8.2025 za stejných            
podmínek vyjma předmětu nájmu, který bude zúžen pouze na pozemek parc. č. 972/10,             
jehož součástí je stavba č. p. 500 a pozemek parc. č. 972/11 v k. ú. Liboc. 
 
K uvedeným zveřejněným záměrům má Klub přátel školy při ZŠ Dědina z.s. tyto připomínky              
a stanoviska: 
 

1) Vážíme si snahy Prahy 6 zajistit různorodost vzdělávání pro všechny obyvatele           
Prahy 6, ale to lze pouze v tom případě, pokud je zajištěna kvalita standardního              
základního vzdělání na státních školách. Kapacity všech škol, jejichž zřizovatelem je           
MČ Praha 6, se dle vyjádření radní pro školství paní Marie Kubíkové pohybují na              
90% své kapacity, o čemž svědčí také výsledky letošního zápisu do 1. tříd, kdy v               
řadě případů musely školy přistoupit k losování z důvodu vyššího počtu spádových            
žáků. Považujeme tedy za nevhodné budovu bývalé školy pronajímat soukromému,          
byť školskému, subjektu, jelikož potřeba zajistit občanům Prahy 6 dostatek míst ve            
veřejných školách by měla být prioritní a je zákonnou povinností zřizovatele. 
 

2) Na území MČ Praha 6 aktuálně vyrůstají nové bytové jednotky (ulice Drnovská,            
Stochovská, Libocká), plánují se další velké developerské projekty v oblasti Ruzyně           
a Petřin, je tedy na místě zajistit pro budoucí občany Prahy 6 volnou kapacitu škol.               
Nejeví se nám rozumné pouhé navyšování kapacit škol stávajících, ve veřejném           
zájmu je spravovat majetek MČ Praha 6 řádně, tedy užívat budov určených pro školy              
k jejich účelu, když se projevuje akutní nedostatek míst pro budoucí 1. ročníky. 
 

3) Neplatí již, že ZŠ Dědina doplňuje přijaté žáky těmi mimo spádovou oblast. Jak             
dokládá letošní zápis, přijati byli pouze žáci ze spádu. O narůstajícím počtu žáků             
svědčí též fakt, že se již třetím rokem otevírají 4 třídy v 1. ročníku.  

 
 

 
Klub přátel školy při ZŠ Dědina z.s. vyzývá :  
 
Starostu Městské části Praha 6: 
Aby s péčí řádného hospodáře nechal přehodnotit záměr návrhu prodloužit nájemní smlouvu            
č. N 58/2007 ze dne 30.8.2007 se společností Prague British International School, s.r.o.,             
IČO: 27653048 na dobu určitou do 31.8.2025 za stejných podmínek vyjma předmětu nájmu,             
který bude zúžen pouze na pozemek parc. č. 972/10, jehož součástí je stavba č. p. 500 a                 



pozemek parc. č. 972/11 v k. ú. Liboc a obnovit zde veřejnou základní školu, jejímž               
zřizovatelem by byla MČ Praha 6. 
 
Radu Městské části Praha 6:  
Zrušit záměr prodloužit nájemní smlouvu č. N 58/2007 ze dne 30.8.2007 se společností             
Prague British International School, s.r.o., IČO: 27653048 na dobu určitou do 31.8.2025 za             
stejných podmínek vyjma předmětu nájmu, který bude zúžen pouze na pozemek parc. č.             
972/10, jehož součástí je stavba č. p. 500 a pozemek parc. č. 972/11 v k. ú. Liboc a vrátit                   
budovu bývalé ZŠ Vlastina jejímu původnímu účelu, tedy obnovit zde veřejnou základní            
školu, jejímž zřizovatelem by byla MČ Praha 6. 
 
 
V Praze dne 20.9.2020 
 
Marie Komorousová  

předsedkyně  

Klub přátel školy při ZŠ Dědina z.s. 

Žukovského 580, 161 00, Praha 6, IČ: 438 71 577  

kps.dedina@seznam.cz 








