
Zápis jednání školské Rady ZŠ Dědina dne 31.10. 2022 
 

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

 

Zápis z jednání: 
 

1. Schválen program jednání 
 

2. Formality spojené s chodem Školské rady, aktualizace kontaktů 
 

3. Projednání výroční zprávy za školní rok 2021/2022 
 

4. Rámcový plán školního roku je připraven podle obvyklých pravidel a měsíčních 
plánů. 
 

5. Projednání změn v ŠVP, očekávaná změna s revizí RVP (informatika) 
 

Strana Předmět Roč. Popis změny Zkr. 

 Všechny 
předměty 

 K výchovným a vzdělávacím strategiím vyučovacích 
předmětů doplněny Digitální kompetence  

 

 Český jazyk 1. - 9. Úprava obsahu, oddělení dramatické výchovy 
 

Čj 

 
 

 

6. Pobyt tříd na detašovaném pracovišti v budově PBIS – Vlastina 500/19. 
Informace o krocích k přesunu,  aktuální stav, setkání s PBIS, pozemek hřiště. 
Výhledově bude budova pro waldorfskou část školy, která se osamostatní. 
 

7. Informace o testování žáků školy – zůstává testování 6. a 9. tříd (Pokračuje se 
v systému testování tříd a žáků jako v předešlých letech.) 

 

8. Informace o stavu rozpočtu – výzva zřizovatele k šetření, posílení příspěvku na 
energie a na zajištění na detašovaného pracoviště  Vlastina. (Posílení 
provozních prostředků, na nábytek, kopírku, lavice, pomůcky). 
 

9. Další informace 
 

- Vzdělávání ukrajinských žáků, hodnocení, soužití, počet aktuálně 34 



- Kapacita školy navýšena na 790 
 

- Mapa školy viz www, stránky KPŠ, projednány výsledky 
 

- Přístavba školy, vývoj situace s novou zástavbou, očekávané počty žáků
  

- Informace o koncepčních záměrech školy: viz výroční zpráva, výhled na  
  změny v učebním plánu, příprava na přesun dalších tříd do PBIS, zlepšovat  
  úroveň výuky 
 

- Pečovat o vybavenost školy, aktiv. tabule, učebnice, lavice do dalších tříd 
           

- Informace o grantech - Zážitkový kurz, Rodilí mluvčí, Týmová sborovna,  
  Jarmark, Jazykové pobyty a dle možností další 
 

- Výjezdy na zahraniční pobyty budou systémově pouze jedenkrát za rok  
  střídavě do Anglie a Francie, na všechny se dostane 
 

- Informace o závěru projektu Bezpečně do školy – průběh, závěr, více na  
   www školy 
 

- zajištění plavání – priority, všechny třídy by se měly zúčastnit alespoň  
  v jednom ročníku, a dále podle finančních možností školy 
 

- školní jídelna – noví zaměstnanci, provoz je zatím stabilizován, očekávají  
  se změny ve zkušební době 

 

10.   Jednání proběhlo v příjemné atmosféře 
  Na jednání nebyl přítomen zapisovatel, zápis byl pořízen z poznámek  
  k jednání ředitele školy. 
 

 


