
Zápis jednání školské Rady ZŠ Dědina dne 1.11. 2021 
 

Přítomni: 
- Dagmara Čížková, zástupce pedagogického sboru (waldorfská část) 
- Jan Krejčí, zástupce rodičů (waldorfská část) 
- Eliška Krohová, zástupce rodičů (klasická část) 
- Jiří Růžička, zástupce zřizovatele 
- Miroslav Svoboda, zástupce zřizovatele 
- Stanislav Šindelář, zástupce pedagogického sboru (klasická část) 
- Mojmír Dunděra, ředitel školy 

 

Zápis z jednání: 
1. Schválen program jednání 

 

2. Volba zapisovatele jednání 
Zvolen Jan Krejčí 
 

3. Přivítání nových členů Školské rady 
 

4. Prosba o aktualizaci kontaktů na členy Školské Rady 
Aktualizaci na webu zajistí p. ředitel Dunděra 
 

5. Volba předsedy Školské Rady 
Zvolen Jan Krejčí 
 

6. Projednána výroční zpráva školy 
 

7. Informace o změnách ŠVP 
Pro šk. rok 2021/22 pouze drobné změny. 
ŠVP se bude v blízké budoucnosti výrazně měnit v souvislosti s implementací zásadních změn RVP 
v oblasti „Informatika“: 

- Změny budou implementovány až škola bude připravena (zřejmě od šk. roku 2023/24) 
- Změny se dotknou vícera oblastí: 

o Obsah výuky informatiky 
o Zvýšení hodinových dotací předmětu „Informatika“. Jedna hodina na 1. stupni 

z předmětu „Vlastivěda“ a jedna hodina na 2. stupni z předmětu „Pracovní činnosti“, 
která má již nyní za obsah práci s digitálními technologiemi. 

- V rámci klasické části jsou zaměstnání odborní učitelé předmětu „Informatika“, pouze na 
2. stupni. Je plán, že na prvním stupni budou předmět, po důkladném proškolení (celoroční 
vzdělávací cyklus), vyučovat zájemci z řad současných učitelů prvního stupně, kteří učí nyní 
3.-5. třídy. 

- V rámci waldorfské části školy Asociace waldorfských škol (AWŠ) intenzivně připravuje 
implementaci změn RVP do „vzorových ŠVP waldorfských škol“. Tyto změny budou 
přeneseny do ŠVP waldorfské části školy. Kolegium učitelů waldorfské části se 
prostřednictvím svých zástupců na práci komise AWŠ intenzivně podílí.  

 

8. Informace o krocích školy v digitalizaci 
- Zavedena digitální třídní kniha. 
- Zavedena digitální žákovská knížka (klasická část školy). 
- Využíváno prostředí Google Classroom. Zakládány třídní a odborné kurzy. Staré kurzy se archivují. 

 

9. Informace o postupu školy v Covidové situaci 
- Změna 14 denní karantény na 7 denní karanténu. 
- V karanténně se zavádí on-line výuka, případně hybridní výuka. 
- V případě on-line výuky zůstává zachován rozvrh jako v prezenční výuce s tím, že  

o Odpadají všechny hodiny „výchov“ 
o Výukové hodiny se zkracují z běžných 45 min na 30-35 min 

- V případě, že se karanténa týká méně než poloviny třídy, probíhá výuka prezenčně podle klasického 
rozvrhu. Žákům „mimo třídu“ je předávána streamingem apod. 

- Poděkování spolku rodičů klasické části školy za materiální podporu hybridní výuky (zakoupení 
několika NB, kamer a systémů Jabra – mikrofon s reproduktorem). 



- Škola vybavila několik tříd jednoduchým kamerovým systémem. 
 

10. Diskuze o výuce v distančním režimu 
- Distanční výuka (pravidla pro žáky) není upravena ve školním řádu (povinné přihlašování žáků, 

povinné kamery apod.).  Podobné pro hybridní výuku. 
- Distanční a hybridní výuka by se také měla promítnout do Hodnotícího řádu. 
- Škola vytvořila vlastní specifický dokument „Pravidla pro distanční výuku“, nyní byly nově vytvořeny 

„Pravidla pro hybridní výuku“. 
 

11. Diskuze o změnách v systému hodnocení 
- Požadavek na jasnější nastavení pravidel pro systém „váženého průměru známek“.  

(V době zápisu, dle informace od p. ředitele, je již nastaveno na 0,5; 0,8; 1.) 
 

12. Diskuze o kapacitní situaci školy 
- Škola je prostorově zcela využita. 
- Každoročně jsou hledány prostory pro vznik nové kmenové třídy. Často na úkor prostor školních 

družin–heren nebo flexibilním využíváním možností zástavby chodeb apod. 
- Ve spádovém obvodu vyrůstá další masivní zástavba (projekt Finep u Drnovské, 320 nových bytů 

na přelomu 2022/23), kterou škola velmi pravděpodobně nebude moci za stávajících prostorových 
podmínek obsloužit. 

- Pí. radní Kubíková prezentovala v minulých dnech rodičům a pedagogům vizi omezeného 
zkapacitnění školy (nové 4 třídy, rozšíření šk. jídelny, přesuny šk. knihovny, kabinetů tělesné 
výchovy) s vizí stavební realizace v letech 2024/25. 

- Zástupci zřizovatele byli dotázáni na další možnosti řešení kapacitní situace školy. Konkrétně na 
možnost využití kapacit v bývalé základní škole Vlastina (nyní Prague British International School), 
které končí pronájem budovy v 08/2022. A také na potenciální odsun waldorfských tříd do nových 
prostor v areálu Proboštského dvora, kde je vize uvolnění těchto prostor Pražskými službami. Tyto 
potenciální možnosti zmínila pí. radní při představení vize omezené přístavby, jako další směry při 
hledání prostor v tomto školském obvodu. 

- Zástupci zřizovatele o těchto možnostech neměli přesnější informace. P. Růžička přislíbil věc 
projednat v rámci jednání Výboru pro Výchovu a Vzdělávání zřizovaného Prahou 6. 

- Byla projednána možnost zveřejnění stavební úpravy resp. vizualizace školy na www školy. Po 
konečné úpravě vizualizace p., ředitel přislíbil zveřejnění na webu školy. 
 
 

13. Různé 
- V 10/2021 proběhne v 6. a 9. třídě pravidelné SCIO hodnocení objednávané zřizovatelem. Slouží pro 

interní potřeby školy. 
- Ve školním roce 2021/22 probíhá na škole pro zájemce doučování financované z prostředků 

ministerstva. Formálně jde o DPP se sazbou 250 Kč/h. Zapojilo se 8-9 učitelů. 
- Z důvodů bezpečnosti dětí před vchodem školy, kde se mísí pohyb dětí s pohybem aut, se zvažuje 

zavedení mechanických zábran vjezdu neoprávněných osob do prostoru „obytné zóny“ před školou 
(zřejmě automatická závora). 

- Opětovně projednávána situace ve školní jídelně (stížnosti rodičů na chování personálu, odchody 
personálu (odešel kuchař přijatý v loňském roce). Podle informace p. Růžičky v koncepci 
Strategického rozvoje školství na Praze 6 v letech 2021-2030 se mu podařilo v části školního 
stravování ponechat otevřenou možnost převodu provozu školní jídelny na profesionální službu. 
Doporučuje pozitivní zkušenosti z takového kroku ze škol na Praze 6 (Gymnázium J. Keplera a 
Gymnázium Nad Alejí). 

- Konstatována funkčnost pomaluběžných vrtulí. Bude se pokračovat v jejich instalaci ve třídách 
nejvíce sužovaných horkem v teplých měsících. 

- Projednána informace rodiče pí. Šikulové (dítě v 1.A). 
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