
Zápis z jednání školské rady ZŠ Dědina dne 20.4. 2022 
 

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 

 

- Mojmír Dunděra, ředitel školy 

 

- Marie Komorousová, předsedkyně spolku rodičů klasické části školy, host zasedání rady 

 

Zápis z jednání: 
 

1. Kapacitní plán školy v souvislosti s nástupem desítek nových žáků z Ukrajiny a v 

souvislosti s kroky zřizovatele ohledně prodloužení pronájmu ZŠ Vlastina (možnost 

každoročního využití dvou tříd v objektu pro potřeby ZŠ Dědina) 

 

Škola ZŠ Dědina je již několik let na hraně fyzických kapacit počtu žáků. Zvýšení rejstříkové kapacity 

školy před několika lety z 720 žáků na 770 žáků bylo v zásadě správním aktem, kdy počet metrů 

čtverečních využitelné plochy školy se nijak nezvýšil. Prostorová nedostatečnost je tak limitujícím 

faktorem pro ještě kvalitnější výuku, bez ohledu na snahu pedagogického sboru (nedostatek prostor 

na půlené hodiny, samostatné družinové učebny apod.). 

Rodiče tak s napětím sledovali rozhodování zřizovatele – Městské části Praha 6, ohledně dalšího 

osudu budovy bývalé školy ZŠ Vlastina, která se nachází v bezprostředním okolí školy (700 m), a 

která by v případě neprodloužení pronájmu soukromé škole Prague International British School 

(PBIS), mohla poskytnout tolik potřebné prostorové možnosti pro rozvoj ZŠ Dědina. 

Zřizovatel se rozhodl pronájem PBIS prodloužit o další tři roky. V dodatku k nájemní smlouvě je 

možnost po požádání každý rok získat až 2 učebny pro ZŠ Dědina v budově bývalé školy ZŠ Vlastina. 

Školská rada se jednomyslně shodla, že je nezbytné tuto možnost maximálně využít a zadala p. 

řediteli, aby aktivně jednal se zřizovatelem v této věci, tak aby bylo možné využít dvě učebny již od 

září 2022.  

Zejména jde o to, aby využití podnájmu učeben nebylo zmařeno například nedodržením lhůt pro 

projevení zájmu o podnájem nebo neschopností provést potřebné stavební úpravy učeben. (dle 

informací p. ředitele PBIS často staví v učebnách příčky, protože jejich třídní kolektivy mají výrazně 

nižší počty žáků a vystačí si s polovičním prostorem pro třídu). 

Bylo konstatováno, že bohužel Městská část Praha 6 u usnesení o prodloužení pronájmu 

nezveřejnila kompletní text dodatku ke smlouvě, takže nejsou známy detailní podmínky využití 

možnosti podnájmu (lhůty apod.). 

 

P. senátor Růžička, člen školské rady a člen zastupitelstva MČ P6, byl požádán a přislíbil, zaslat 

dodatek ke smlouvě o pronájmu p. řediteli, aby co nejdříve došlo k jeho informování o přesných 

podmínkách podnájmu učeben a vyloučila se možnost, že by k podnájmu od září 2022 nedošlo. P. 

senátor byl také požádán, pokud to bude možné, o zaslání textu dodatku na členy školské rady. P. 

Růžička přítomné informoval, že zřizovatel počítá s využíváním podnájmů a také počítá s uvolněním 

budovy bývalé ZŠ Vlastina za 3 roky. (např. vyjádření p. radního pro majetek J. Laciny 



https://www.praha6.cz/aktuality/praha-6-navysuje-kapacity-zakladnich-skol-pro-pristi-skolni-rok-

pripravuje-tisicovku--2022-04-04) 

 

P. ředitel představil několik variant, jak vhodně organizovat využití učeben v ZŠ Vlastina (jaké třídy, 

odborné vs. kmenové učebny apod.). Při zápisu také hodlá zjišťovat zájem rodičů nových prvňáků o 

umístění v budově ZŠ Vlastina nebo v budově ZŠ Dědina. P. ředitel zároveň nastínil svoji představu o 

podmínkách využívání budovy ZŠ Vlastina našimi žáky. Deklaroval, že je pro něj nepřijatelný přístup 

k našim žákům využívajícím budovu ZŠ Vlastina, jako k žákům druhé kategorie a jejich segregace. 

Naši žáci jsou schopni při využívání budovy plně respektovat pravidla PBIS. Naši žáci potřebují, aby 

jim podmínky podnájmu upravené v dodatku umožnily se v budově cítit dobře. Zejména by měli mít 

možnost využít zázemí školy stejně jako žáci PBIS: tělocvičnu, jídelnu, venkovní prostor, hřiště apod.  

Školská rada konstatovala, že návrh pana ředitele na využívání budovy Vlastina plně podporuje a 

pověřuje ho, aby ve spolupráci se zřizovatelem nastavil v tomto smyslu podmínky podnájmu 

uvolněných prostor v bývalé ZŠ Vlastina. 

Pan ředitel také sdělil, že na jednání Výboru pro výchovu a vzdělání dne 19.4.2022, kterého se 

účastnil jako host, již oznámil zájem využít dvě třídy v budově bývalé ZŠ Vlastina od srpna 2022. 

Stejně tak zde sdělil svojí, výše zmíněnou, představu o využívání budovy ze strany žáků a učitelů ZŠ 

Dědina. Výbor jeho postoj plně podpořil. 

 

 

2. Plán školy v souvislosti s integrací ukrajinských dětí: současný a předpokládaný stav, 

dosavadní zkušenosti, současné a očekávané dopady na dosavadní způsob fungování tříd z 

pohledu výchovného a výukového procesu. 

 

Situace s UA uprchlíky je z povahy věci nestabilní, a i když v posledních dnech se jejich počty 

nezvětšují, je prakticky nemožné předpovídat vývoj v delším období.  

 

Situace v současné době je na území Prahy 6 následující: 

o Předpokládá se, že v městské části bydlí cca 950 ukrajinských dětí ve věku 3-15 let 

spadajících do MŠ a ZŠ. Z nich je v současné době pouze třetina (250) umístěno v základních 

a mateřských školách. Jsou umisťovány po malých skupinách do různých tříd prakticky do 

všech škol v Praze 6. Nejvíce jich je ve školách ZŠ Čermáka, ZŠ J.A.K a ZŠ Marjánka (ta se na 

výuku dětí bez dobré znalosti češtiny specializuje dlouhodobě) 

o Zbývajících zhruba 500 dětí nemá podle „lex Ukrajina“ prozatím povinnost povinné školní 

docházky v základních školách. Je možné, že se účastní on-line výuky na svých ukrajinských 

školách (jak to ostatně dělá část žáků, kteří již české základní školy navštěvují). 

o Od září 2022 však s velkou pravděpodobností do škol nastoupit bude muset i těchto 700 

dosud nezařazených, což by znamenalo pro Prahu 6 obrovskou výzvu (kapacitní a 

personální).  

o P. senátor Růžička upozornil, že lze očekávat ztížené podmínky vzdělávání a zvýšení 

nepohodlí pro všechny žáky. 

 

P. ředitel informoval o současné situaci na škole a přístupu v následujících týdnech a měsících do 

prázdnin: 

o V současné době navštěvuje školu 29 ukrajinských dětí.  

o Každou žádost o přijetí posuzuje p. ředitel individuálně.  

o Vzhledem ke kapacitním problémům školy přijímá pouze ty ukrajinské žáky, kteří bydlí ve 

spádovém obvodu školy (20 žáků) a v katastru Ruzyně (4 žáci), neboť ZŠ TGM (ruzyňská 

škola) je zcela plná a ukrajinské žáky prakticky nepřijímá. 
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o Podle nařízení MŠMT p. ředitel detailně zmapoval kapacity v jednotlivých třídách. Představa 

ministerstva počítá se v krajním případě se zaplněním třídy třiceti žáky, z toho maximálně 

třemi žáky z UA. Ministerstvo je proti vzniku zcela ukrajinských tříd. 

o Vzhledem k plánu zaplnění kapacit školy v následujících měsících (indikace počtu nových 

prvňáčků, počet žáků opouštějících deváté ročníky apod.) nastavuje p. ředitel nyní strop pro 

přijímání ukrajinských žáků na 29. 

o Žáky umisťuje většinově do ročníků, kam přísluší věkem. Jen zhruba třetina je umístěna o 

ročník níže.  

o Nejvíce problematičtí jsou žáci příslušející do 9. ročníku, neboť tito žáci již školu opouštějí a 

třídní kolektiv se spíše rozpadá a nemá energii a ochotu pro integraci pro zbývajících pár 

týdnů Proběhla debata o možnostech umístění takových žáků do nižšího ročníku a o jejich 

možnostech být přijati ke studiu na střední škole od září 2022, kde jsou odkázáni na velmi 

rozdílný přístup jednotlivých středních škol, pokud jde interpretaci formy povinné zkoušky 

z Čj. 

o Konkrétní třídy, kam budou žáci umístěni, jsou voleny nejen podle absolutního počtu žáků, 

ale i dle počtu integrovaných žáků/ žáků s potřebou zvýšené podpory. Dominantní je pak i 

ochota a schopnosti (komunikace v Rj např.) na straně pedagoga/třídního. 

o Integrace UA žáků je podpořena odpolední výukou češtiny pro tyto cizince na škole 

v rozsahu 1 vyučovací hodina týdně a kroužkem tvořivosti (90 min 1x týdně). 

o Míra zapojení těchto žáků do vlastní výuky je velmi individuální a v zásadě na ně nejsou nyní 

kladeny žádné větší nároky. 

o Lex Ukrajina umožňuje administrativně jednoduché dočasné navýšení rejstříkové kapacity 

školy a p. ředitel plánuje, že možnost využije, aby nebyl případně omezován administrativní 

překážkou, byť je mu jasné, že fyzická kapacita školy je zcela vyčerpána. 

o Zápisy UA dětí do prvních tříd proběhnou až po zápisech dětí českých, takže je jisté, že na 

spádové české děti místo ve škole bude. 

o Programy pro integraci ukrajinských žáků vypisované ústředními orgány nejsou často 

prakticky využitelné. Navíc škole chybí i personálně-kapacitní možnosti poskytovat intenzivní 

výuku Čj. Zvažuje se otevření dvou týdenních intenzivních výukových kurzů během prázdnin. 

o Program Prahy 6 na podporu materiálního vybavení pro UA žáky a jejich integraci se zdá být 

dobře využitelný. 

  

 

3. Iniciativa pro zklidnění automobilového provozu v prostranství před školou 
 

Škola se, na popud KPŠ, zapojila do sofistikovaného programu „Bezpečně do školy“. 

V akční skupině jsou zapojení zástupci pedagogů a rodičů z obou spolků. 

Program je zaměřen na detailní zmapování situace (dotazníky pro rodiče a žáky, zapojení odborníka 

na dopravní studie, organizace pěšího a reflexivního dne). 

Výstupem budou návrhy na „měkčí a tvrdší“ cíle.  

Bude na příslušných stranách, jak školy a rodičů, tak MČ Praha 6, aby navržená opatření 

implementovaly. 

 

 

4. Zápisy do prvních tříd - kritéria 
 

Škola mírně upravila kritéria pro přijímání, kdy odstranila „bod navíc“ pro spádové dětí se 

sourozencem navštěvujícím ZŠ, neboť není v souladu s legislativou a navíc byl terčem kritiky 

ostatních ředitelů ZŠ na Praze 6, které zvýhodnění spádových dětí se sourozencem v kritériích přijetí 

nemají. 



Pan ředitel respektuje oprávněnou potřebu rodin mít všechny děti v jedné škole z mnoha, zejména 

organizačních, důvodů, ale ujišťuje, že i v tomto roce, stejně jako v letech minulých, budou všechny 

spádové děti přijaty. 

 


