
Zápis jednání Školské rady CZŠ Orbis - Pictus konaného dne 08. 11. 2022 

Přítomni: Eva Jandová, Zuzana Sedláková, Peter Chvojka, Michael Sovadina, Tereza Horváthová, 

Denisa Tichá, Dana Milerová, Roman Proutkovský 

Omluveni: Eva Loskotová, Michal Pulec 

Hosté: Karel Dušek, Markéta Hemrová, Šárka Lyčková 

 

Návrh programu: 

1. Schválení programu jednání ŠR (dále jen “ŠR“) 

2. Zavedení el. programu Bakaláři – jak hodnotí program rodiče a učitelé? 

3. Webové stránky školy – jaký je vývoj nového webu? 

4. Pravidla hodnocení výchov – jaký je vývoj? 

5. Ozdravné pobyty – proběhl dotazník mezi rodiči? S jakým výsledkem? 

6. Nutnost aktualizace školního řádu – zavedení programu Bakaláři namísto žákovských knížek, 

kázeňská opatření 

7. Metodická podpora pro učitele, kteří řeší nestandardní chování žáků 

8. Externí učitelé 

9. Výuka německého jazyka – připomínky z řad žáků 

10. Otázka platů učitelů – dorovnání na úroveň platů učitelů ve státních školách 

11. Duchovní formace na OP 

1. Schválení programu jednání ŠR (dále jen “ŠR“) – schválen včetně doplnění 

 

2. Zavedení elektronického školního systému Bakaláři - ze strany rodičů na třídních schůzkách 

nevyzněla všechna hodnocení kladně  (potíže s připojováním a s elektronickým zpracováním 

informací vůbec), ale z dotazníku vyplynulo, že Bakalář je přínosný – 70-90%. Někteří rodiče si 

stěžovali na občasné problémy s notifikacemi. Systém jim připadá výhodný hlavně na 

omlouvání. Předávání informací spatřují rodiče na podobné úrovni jako e-mailové spojení, 

žákovskou knížku preferuje méně než 25 % rodičů. V letošním roce zůstává ŽK zachována vedle 

Bakalářů. Učitelé se se systémem naučili pracovat, drobné potíže se řeší. 

 

3. Webové stránky školy – Dana Milerová má sjednanou schůzku s pracovnicí firmy Eclair Desing, 

dodavatele webových stránek.  V jednání bude úprava webu, co doplní firma, co se zachová 

z původního webu a podobně. Doplňovat se budou nejprve novější události. Jako první bude 

aktualizována stránka o pracovnících školy (informace o vzdělání, fotografie…). Doplňování 

webu bude postupné, jednotlivé kroky závisí na spolupráci s dodavatelem stránek.  

 

4. Pravidla hodnocení výchov – Došlo k setkání p. Chvojky s pí. uč. Vrtiškovou, názor na hodnocení 

je poměrně jednotný,  teoreticky vše v souladu. Potíž je s uváděním teorie do praxe. Zatím se 

zdá schůdné komunikovat otázku hodnocení s učiteli i žáky – v estetické výchově nejde o 

výkon, umění je nehodnotitelné – ale to naráží na školní systém a nutnost hodnotit sumativně. 

Pan Chvojka a paní učitelka Vrtišková se budou dále scházet a hledat inspiraci. Cestou je snaha 

pojmenovat priority. Na celé otázce se bude dále pracovat. 

 

5. Ozdravné pobyty – Na podnět školské rady proběhlo dotazníkové šetření, součástí byly dotazy 

na četnost, náplň, kvalitu apod. ozdravných pobytů. Dotazník měli možnost vyplnit všichni 

rodiče za všechny žáky školy. Ředitel Karel Dušek seznámil ŠR se všemi zatím došlými 



odpověďmi. Návratnost dotazníků nebyla uspokojivá,  rodiče budou znovu požádáni o 

doplnění. S výsledky šetření bude škola dále pracovat. 

 

6. Nutnost aktualizace školního řádu – Do školního řádu OP je nutné promítnout zavedení 

elektronického školního systému Bakaláři namísto žákovských knížek. V současné době 

pedagogové školy pracují na harmonizaci kázeňských opatření. Jde o práci v několika krocích, 

výsledku budou vloženy do školního řádu. 

 

7. Metodická podpora pro učitele, kteří řeší nestandardní chování žáků – Každý jednotlivý případ 

se posuzuje individuálně, snaha o nalezení přínosného řešení (pomocí by mohlo být sjednocení 

kázeňských opatření). Hledají se nové inspirace (ředitel Karel Dušek a Dana Milerová se v říjnu 

zúčastnili semináře Mgr. Hubatky „Jak vybudovat pozitivní a růstové klima ve škole“).  

 

8. Externí učitelé – informace o práci externích učitelů na OP. Z řad rodičovské sekce zazněla velká 

chvála na práci J. Čechtického (HV). 

 

9. Výuka německého jazyka – ředitel školy byl seznámen s výtkami žáků na některé potíže, které 

se vyskytují v hodinách německého jazyka. S učitelkou bude jednat a hledat nápravu. 

 

10. Otázka platů učitelů – dorovnání na úroveň platů učitelů ve státních školách. OP zaostává za 

veřejnými školami – u mladších učitelů je finanční ohodnocení srovnatelné, výrazné rozdíly 

jsou u učitelů déle pracujících. V církevních školách je to bohužel trend, rozdíl dosahuje i 10 

tisíc Kč, na OP rozdíl cca 5 tis. Stát financuje církevní školy s ročním zpožděním (a zároveň stát 

tvoří normu na 22 žáků ve třídě). V současnosti je možné žádat o příspěvek na ukrajinské děti 

(v OP jsou teď tři). Během diskuze zazněl námět na vyhlášení sbírky pro církevní školství 

z pozice biskupství a pokus požádat rodiče o dar škole.  

 

11. Duchovní formace na OP – 25. října 2022 se setkala „pracovní skupina“ k zamyšlení se a hledání 

duchovní podpory či nabídky pro Orbis Pictus (pro žáky, učitele, rodiče). Náměty a inspirace je 

možné čerpat odjinud. Setkání a hledání bude pokračovat. 

 

12. Další náměty do diskuze: 

 

- Suplování ČJ – paní učitelka je delší dobu v pracovní neschopnosti, suplování probíhá 

většinou ostatními učiteli OP. Hodiny se budou nahrazovat po návratu učitelky, hlavně 

vyšší ročníky. 

 

- Dotaz na zajištění rodilého mluvčího -  pravidelně (využít finance z vyššího školného nebo 

ze šablon operačního programu JAK, ...) – rodilý mluvčí na škole pracuje, jednou týdně ve 

čtvrtek dopoledne. Navštěvuje střídavě 5., 7., 8. a 9. třídu, občas i další třídy na prvním 

stupni. V průběhu září a října na škole pomáhal další rodilý mluvčí v pátek.  Větší frekvence 

je otázkou peněz. 

 

- Školní jídelna Husova - děti si stěžují na kvalitu jídla, není možnost výběru ani ze dvou 
jídel – škola se ZŠ Husova jednala, nedošlo k žádnému posunu. Jídelna není ochotna ani 
zajistit stravu žákům s bezlepkovou dietou (opakovaná jednání). Rodiče mohou sepsat 
petici i pro žáky ZŠ Husova – výběr ze dvou jídel, dietní jídla…   

 



- Škola musí hradit „režijní platbu“ za mimotáborské děti, ráda by se zbavila tohoto 
nákladu. Možností je os žádostí na Město nebo na obce, odkud děti dojíždí. Rodiče pak 
mohou sepsat petici také směrem ke stravovně. 

 

- Stav mecenášského konta, k čemu je využíváno, jak jsou finance získávány – mecenášské 
konto využívají rodiny k pomoci financování hlavně zimních ozdravných pobytů. Rodiny 
jsou vždy o možnosti čerpání informovány (většinou 50% nákladů na OP). Jednorázovou 
částkou na konto  přispělo biskupství, dřív přicházely finance v rámci Tříkrálové sbírky (to 
už skončilo). Je potřeba informace zveřejnit na webu školy. 

 

Další zasedání školské rady OP je naplánováno na 10. ledna 2023 v 17 hodin. 

 

                                                                                                Zapsala Jandová, Milerová 

 

 


