Zápis jednání Školské rady CZŠ Orbis - Pictus konaného dne 06. 09. 2022
Přítomni: Dana Milerová, Zuzana Sedláková, Eva Jandová, Eva Loskotová, Tereza Horváthová, Peter
Chvojka, Michael Sovadina, Denisa Tichá.
Omluveni: Roman Proutkovský.
Hosté: Karek Dušek, Michal Pulec, Šárka Lyčková.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zavedení el. programu pro komunikaci školy s rodiči
Webové stránky školy
Pravidla hodnocení výchov
Ozdravné letní a zimní pobyty dětí
Výuka anglického jazyka na OP škole
Jiné dotazy a podněty rodičů
Závěr, termín příštího setkání

Ad 1. Jednání školské rady zahájila předsedkyně ŠR Eva Jandová. ŠR schválila program svého
jednání. Prvním bodem byla zpráva o zavádění elektronické komunikace prostřednictvím systému
Bakalář. Škola aktuálně provádí zkušební provoz komunikace prostřednictvím programu Bakalář. Zdá
se, že systém se svými funkcemi zaujal a vyhovuje učitelům i těm rodičům, kteří ho zkusili využívat.
Zkušební provoz potrvá do 19. 09. 2022, kdy bude provedeno vyhodnocení a očekává se, že užívání
systému bude plně začleněno do života školy.
Ad 2. Webové stránky OP školy – stav a vývoj. V mezidobí od předchozího jednání ŠR se o
prázdninách sešla ustanovená pracovní skupina ve složení Michael Sovadina, Dana Milerová, Karel
Dušek a Tereza Horváthová. O stavu úprav webu školy a čekaném vývoji podal zprávu Michael
Sovadina. Smyslem prováděných úprav je zvýšit funkcionalitu stránek a rozvinout jejich obsahovou
část, příp. provést i úpravu designu stránek. Michael zároveň upozornil, že právě probíhající úprava
webových stránek má (přechodně) dopad na aktualizaci stránek, která se momentálně neděje
v potřebné a rodiči očekáváné míře.
Ad 3. Pravidla hodnocení výchov. Pro rozvinutí tohoto tématu vzniknul na předchozím setkání ŠR
realizační tým ve složení Peter Chvojka, Markéta Hemrová, příp. i Monika Vrtišková. Setkání pracovní
skupiny je plánováno na konec září (příp. začátek října) 2022.
Ad 4. Ozdravné pobyty a zejména zimní lyžařské kurzy. Pro ředitele školy Karla Duška jsou ozdravné
pobyty (zimní i letní) klíčovými aktivitami v životě školy, a to od samého vzniku školy. V průběhu času
lze pozorovat určité proměny a vývoj ve vnímání těchto aktivit, jejich četnosti i obsahu ze strany
rodičů a také učitelů. Škola v tomto roce zajistí účast sportovních instruktorů hlavně na lyžařských
výjezdech. Ředitel školy znovu zvýraznil, že finanční příspěvky na pobyty rodiče mohou získat
z Mecenášského konta. Přesto mohou na straně rodičů i pedagogů přetrvávat určité starosti, zatížení
a pochybnosti ohledně zejména každoročně pořádaných lyžařských výjezdů. Proto ŠR doporučuje
uskutečnit malý průzkum názorů a představ rodičovské veřejnosti formou dotazníku ve věci klíčových
aktivit školy, kterými jsou ozdravné pobyty.
Ad 5. Výuka anglického jazyka na OP škole. Určitá nejistota (a kritika) rodičů ohledně výuky angličtiny
přetrvává. Škola získala pro výuku vedle stávajícího pana učitele Romana Proutkovského novou

učitelku angličtiny Viktorii. Výuce angličtiny bude v tomto školním roce věnována speciální metodická
pozornost a péče.

Ad 6. Jiné dotazy a podněty rodičů. V další části jednání zaznělo:






Kritéria pro přijetí dítěte do první třídy školy OP. Ředitel Karel krátce připomenul aktuální kritéria,
která platí u přijímání dětí do 1. třídy. Jsou to – školní zralost dítěte, sourozenec dítěte (který už je
žákem OP školy) a stanovisko zřizovatele. Ukazuje se, že roste zájem rodin z katolických farností
o umístění dětí do školy OP. Škola má zájem uspokojit očekávání těchto rodin. Přesto se nemusí
vždy podařit, aby ´děti z farnosti´ byly na školu přijaty, a to především z kapacitních důvodů (jde o
školu s malým počtem žáků ve třídě a není prostor pro paralelní třídy). Někteří rodiče své děti
k zápisu ani nepřivedou z důvodu malé pravděpodobnosti přijetí, o které předem někde slyšeli.
Ze strany učitelů i části rodičů (jako zástupců dětí) existuje zájem o nějaké formy duchovní
formace, které by na škole OP probíhaly. ŠR doporučila ustavení realizační skupiny, která by se
tímto podnětem - „Formačním programem“ - zabývala. Eva Jandová svolá pracovní skupinu (asi
ve složení Eva Jandová, Karel Dušek, Eva Loskotová, Michal Pulec) k setkání.
ŠR doporučila, aby vedení školy nově formulovalo pro účastníky života školy a zvláště pro učitele
školy koncepci a vizi školy (pro učitele příp. i jakési pracovní standardy, metody). ŠR doporučuje,
aby všichni pedagogové školy prošli formací programu „Kritické myšlení“.

Ad 7. Na závěr setkání školská rada stanovila, že příští jednání školské rady se uskuteční 8. listopadu
2022 v 17 hodin v budově CZŠ Orbis Pictus.

V Táboře 06. 09. 2022 zapsala
Eva Loskotová, člen školské rady

Eva Jandová, předseda školské rady

