
Zápis jednání Školské rady CZŠ Orbis - Pictus konaného dne 15.02.2022  

Přítomni: Dana Milerová, Roman Proutkovský, Zuzana Sedláková, Eva Jandová, Eva Loskotová, Tereza 
Horváthová, Petr Chvojka, Michael Sovadina 
 
Hosté: Karek Dušek (on-line), Michal Pulec  
Omluveni: DenisaTichá 

 
Program:  
 

1. Zahájení setkání 

2. Volba předsedy školské rady, Jednací řád ŠR 

3. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2020/2021 

4. Projednání a schválení Školního řádu školy OP 

5. Závěr a stanovení termínu příštího jednání 

 
Ad 1. Setkání školské rady zahájil ředitel školy Karel Dušek a jeho zástupkyně Dana Milerová. Ředitel 

školy před jednáním školské rady zaslal všem členům pozvání, programové body a odpovídající 

dokumenty k jednání. V úvodu jednání bylo stanoveno pravidlo zasílání zápisů z jednání ŠR – 

zapisovatel pošle zápis z jednání předsedovi i všem členům ŠR, kteří mají možnost vyjádřit se do 24h 

k obsahu zápisu a měnit ho. Po uplynutí této doby se zápis zveřejní na webu školy. 

Ad 2. Školská rada se sešla na prvním jednání po svém zvolení. Provedla tedy volbu předsedy 

školské rady. Kandidátem byla Eva Jandová a hlasováním byla jednomyslně zvolena předsedkyní 

školské rady. Školská rada dále stanovila a schválila Jednací řád ŠR.   

Ad 3. V další části jednání členové školské rady projednali Výroční zprávu školy za školní rok 
2020/21. Dokument vedle ´tradičních´ bodů obsahuje informace o distanční výuce a navíc je do něj 
vložena ´výsledovka´; hospodaření školy v roce 2020 skončilo se ziskem. Členové ŠR následně 
o výroční zprávě hlasovali a tuto zprávu jednomyslně schválili. 
   
* k dotazu člena rady sděleno, že zisk je možné vložit do Rezervního fondu; cílem je navýšit stav 

fondu do výše odpovídající alespoň 10% rozpočtu školy. 

Ad 4. Dále ŠR jednala o Školním řádu, jehož součástí jsou Pravidla hodnocení a Školní dvacatero. 
Ke změnám dochází ve Školním řádu (související dokumenty jsou beze změny). Změna se týká 
zejména vložení článku 13. ŠŘ o distanční výuce a dále pravidla omlouvání žáků (zejména čl. 8 ŠŘ) - 
nepřítomnost žáka je nutné omluvit nejdéle do 3 kalendářních dnů od vzniku absence a následně do 
3 vyučovacích dnů po ukončení nepřítomnosti je třeba potvrdit ukončení a uvést důvody 
nepřítomnosti. V diskusi k tomuto zaznělo: 
 
* nastavit komunikační kanály mezi účastníky života školy (zejména škola-rodiče, obousměrně). 
 
* škola se potýkala s potížemi při omlouvání žáků, někteří rodiče neomlouvali děti řádně a včas. 
Problémy byly zejména na 2. stupni. Po zavedení pravidla se zmenšily problémy při omlouvání žáků 
na 2. stupni. Na prvním stupni někdy bývá řádné omluvení nepřítomnosti žáka podporováno aktivitou 
učitele. 
.  
* členové ŠR doporučili škole zavedení a užívání programu Bakaláři. ŠR doporučuje, aby do 

29.04.2022 bylo zjištěno, zda je v pedagogickém sboru vůle takový program užívat. To předpokládá 

odpovídající seznámení s užíváním takového programu (zejména s jeho výhodami pro školu, žáky a 

rodiče).  



* téma ´jak hodnotit výchovy a dají se vůbec hodnotit (?)´ jako podnět člena rady k promýšlení pro 

pedagogy i pro školskou radu. ŠR doporučuje zabývat se vytvořením nebo zpřesněním pravidel pro 

hodnocení výchov. 

* dotaz člena rady, zda má ředitel Karel Dušek zpětnou vazbu na svoje ´ředitelování´, zda se podařilo 

zavést ´malé porady´. K dotazu sděleno, že malé porady zahájeny byly, ale přerušeno covidovým 

obdobím; zpětnou vazbu (víceméně jenom pozitivní) ředitel Karel Dušek má; evaluační dotazníky se 

ve škole neužívají. Ředitel Karel Dušek by rád, aby se na konci roku 2021/22 podařilo provést novou 

SWOT analýzu (předchozí proběhla v srpnu 2020). 

* přetrvávající problematická situace v 6. třídě; ve vyučovacích hodinách situace stabilizována, nutno 

řešit zajištění přestávek učitelem, vychovatelem nebo asistentem; pobyt na horách vedl k eskalaci 

potíží v této třídě. 

* Ředitel Karel Dušek zmínil, že bude nutné zvýšit školné alespoň na dvojnásobek (pro zachování 

stávajícího standardu), tedy na 12.000 Kč/ročně. Škola se bude snažit najít řešení pro rodiny, kterým 

by zvýšení školného působilo potíže. 

* na podnět člena rady bude provedena úprava článku ve ŠŘ o pohybu žáků 1. stupně na chodbách 

školy.   

Po ukončení diskuse školská rada přistoupila k hlasování o Školním řádu, Pravidlech hodnocení a 

Dvacateru a jednomyslně tyto dokumenty schválila. 

Ad 5. Na závěr setkání školská rada stanovila, že příští jednání školské rady se uskuteční 3. května 

2022 v 17 hodin v budově CZŠ Orbis Pictus. 

 

 

 

 

V Táboře 15. 02.2022 zapsala Eva Loskotová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Školská rada při Církevní základní škole Orbis – Pictus 
 

USNESENÍ ze dne 15.02.2022 
Datum konání schůze: 15.02.2022 

 
Přítomni: Dana Milerová, Roman Proutkovský, Zuzana Sedláková, Eva Jandová, Eva 
Loskotová, Tereza Horváthová, Petr Chvojka, Michael Sovadina. 
Hosté: Karek Dušek (on-line), Michal Pulec.  
Omluveni: DenisaTichá. 
___________________________________________________________________  
 

Školská rada po seznámení a projednání za přítomnosti zúčastněných členů v souladu se svým 

jednacím řádem:  

 

1.       Schvaluje: 
1.1. Jednací řád školské rady 
1.2. Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2020/2021 
1.3. Školní řád školy Orbis Pictus 

 
 

2.       Doporučuje:  
2.1.      Zavedení a užívání programu Bakaláři (do 29.4.2022 zjistit, zda pedagogové mají   
            vůli k užívání programu)  
2.2.      Zabývat se řešením a tvorbou pravidel pro hodnocení výchov       
2.3.      Zvýšit školné pro zachování optimálního chodu školy 

 
 

 

 

 

 

V Táboře dne 15.02.2022 

 

Eva Jandová, předseda školské rady 

  

Zapsala: Eva Loskotová, člen školské rady 

 

 


