
Zápis jednání Školské rady CZŠ Orbis - Pictus konaného dne 03.05.2022  

Přítomni: Dana Milerová, Roman Proutkovský, Zuzana Sedláková, Eva Jandová, Eva Loskotová, Tereza 
Horváthová, Peter Chvojka, Michael Sovadina, Denisa Tichá,  
 
Hosté: Karek Dušek, Michal Pulec, Markéta Hemrová 

 
Program:  
 
1. Schválení programu jednání ŠR (dále jen “ŠR“)  
2. Zavedení el. programu pro komunikaci školy s rodiči – jak dopadla vnitřní diskuze 

mezi učiteli?  
3. Webové stránky školy – otázka pravidelné aktualizace webu  
4. Informování (elektronicky) rodičů o nadcházejícím termínu splatnosti školného  
5. Neformální setkání rodičů, žáků a učitelů (např. na konci školního roku)  
6. Zpětná vazba mezi učitelem a žákem – pokračování debaty  
7. Pravidla hodnocení výchov – pokračování debaty  
8. Výuka anglického jazyka (jak výuku podpořit, (výměnné) pobyty v cizině, rodilý 

mluvčí)  
9. Projektové dny/týdny – jaký je stav? Konají se?  
10. Ozdravné letní a zimní pobyty dětí  
11. Školní parlament – je na OP zájem?  
12. Nová školní budova 
 
 

Ad 1. Setkání školské rady (ŠR) zahájila předsedkyně ŠR Eva Jandová. Na začátku jednání členové 

ŠR schválili navržený program setkání rozšířený o tři programové body.  

Ad 2. Školská rada poté začala debatovat o zavedení školského webového informačního systému. 

Z běžně užívaných programů – Bakaláři, Škola OnLine, iŠkola, SAS, Gaudeamus – OP škola zvažuje 

zavedení programu Bakaláři. V mezidobí od minulého setkání ŠR (15.02.2022) proběhla k tématu 

diskuse mezi pedagogy, kteří pojmenovali úskalí této změny a zároveň vnímali přednosti zavedení 

programu pro každodenní školní život. Dá se říct, že pedagogický sbor podporuje zavedení a užívání 

školského webového info systému ve škole. Správy a vedení informačního systému se předběžně (příp. 

dočasně) ujala Blažena Baštová, učitelka školy. Ředitel Karel Dušek se členy ŠR dohodnul, že škola 

provede ještě do konce letošního roku, tj. do 30.06.2022, zkušební provoz zvoleného programu. 

Ad 3. Debata o školském webovém informačním systému přirozeně vyústila v dotazy a náměty k webu 
školy OP a k FB. Ředitel školy a členové ŠR se zcela shodli na faktu, že web musí obsahovat aktuální 
informace, které se uživateli ́ nabízejí samy´ a na titulní straně. Hovořilo se také o ́ překlápění´ informací 
z FB na web školy, právě pro posílení aktuálnosti webových stránek.  Ředitel školy by také rád na webu 
zavedl vlastní ´ředitelské okénko´, skrze které by poskytoval především rodičům žáků aktuální a 
důležité zprávy, informace, změny a další sdílení (ta se doposud dávají rodičům na vědomí e-maily). 
Pro ředitele Karla Duška je aktualizace webu školy prioritou, významnější než zavedení školského 
webového informačního systému. Členové ŠR se dohodli na vytvoření pracovní mikroskupiny pro 
renovaci webu školy ve složení Michal Sovadina, Markéta Hemrová, Karel Dušek, Tereza Horváthová. 
Úkolem skupiny bude připravení materiálu pro zadání projektu na nový web školy.  
   
Ad 4. Dále členové ŠR jednali o školném. Ředitel Karel Dušek rodičům žáků školy už oznámil, že od 
září letošního roku se školné zvyšuje na 12.000 Kč/rok. I přesto, že jde o dvojnásobek výše stávajícího 
školného, nezajistí se tím dostatečně pokrytí potřeb školy. Škola Orbis Pictus patří mezi ´malé školy´, 
které ministerstvo školství (i vzhledem k aktuálně jiným prioritám financování) finančně nepodporuje 
v komfortní výši na rozdíl od ´škol velkých´. Z hlediska finanční podpory MŠMT (dotace na žáka) se jeví 
jako optimální počet žáků ve třídě – 21, 22, příp. 26 (u škol zřizovaných obcí nebo krajem). V uplynulých 



2 letech MŠMT doplňovalo chybějící finance malým školám na základě zpracování případové studie; 
letos poprvé tímto způsobem nebude ministerstvo malé školy odměňovat a podporovat. Ředitele školy 
dále zajímaly názory členů ŠR na optimální výši školného pro chod školy a zároveň pro rodiče. Pokud 
jde o způsob placení školného, pro školu je výhodná jednorázová platba ročního školného provedená 
během měsíce září daného školního roku. Jako druhý způsob pro školu dobře přijatelný je placení 
ročního školného dvěma platbami, provedenými v září a v lednu. Několik rodin má výjimku a po dohodě 
se školou platí školné měsíčními platbami. Platební údaje pro zaplacení školného jsou uvedeny na 
webu školy, škola nebude posílat rodičům elektronickou formou upozornění o nadcházejícím termínu 
splatnosti školného. 
 
Ad 5. Především rodiče prvostupňových dětí, jm. rodiče prvňáčků, mají zájem se nějak neformálně 

potkávat. Ze starších informací o škole na webu OP noví rodiče školy postřehli, že setkávání rodičovské 

veřejnosti na půdě školy byla zavedenou součástí školního života. V minulosti byly oblíbené zejména 

„zahradní slavnosti“. ŠR ustanovila organizační tým ve složení Denisa Tichá, Zuzka Sedláková, Marta 

Kratochvílová, Líza Faktorová, který pomůže uskutečnit jednoduchou zahradní slavnost školy a rodičů 

v červnu 2022, popř. někdy později podle možností. 

Ad 6. Dalším bodem k jednání byla debata k získávání zpětné vazby a hodnocení pro učitele od žáků 

(příp. od rodičů). Členové ŠR považují užívání takového komunikačního kanálu za podstatné i přesto, 

že škola OP je charakteristická nadstandardní otevřeností, důvěrou a upřímností v komunikaci mezi 

učiteli a žáky. V této věci byla připomenuta úspěšná beseda s Danielem Pražákem, učitelem ZŠ 

Praha 7, na téma získávání zpětné vazby a hodnocení od žáků pro učitele (dotazník Unfold na webu 

ZŠ Praha 7, Štrossmayerovo nám.). 

Ad 7. Jednání ŠR pokračovalo debatou ke způsobu hodnocení výchov, zvláště výtvarné výchovy. Peter 

Chvojka téma krátce uvedl a poukázal na limity i úskalí hodnocení výchov běžným známkováním. Dále 

nabídl škole seminář k tématu, který by měl proběhnout ve třídě při účasti žáků. Byl ustaven realizační 

tým – Markéta Hemrová a Peter Chvojka – který připraví konkrétní formát pro sdílení tématu ve škole 

OP. 

Ad 8. V další části setkání se rozvinula debat k výuce angličtiny. Rodiče mají rozmanité starosti, zda a 

jakým způsobem se jejich děti angličtinu ve škole učí a zda je úroveň jazykových znalostí a dovedností 

srovnatelná se znalostmi vrstevníků na jiných školách. Učitel angličtiny na škole Roman Proutkovský 

vyprávěl a vysvětlil, jak probíhá výuka v jeho hodinách, popsal užívané metody a sdělil, že získané 

znalosti a dovednosti i u nejmladších žáků na 1. stupni jsou dobře sledovatelné, znalostní výstupy se 

konají. Výuka angličtiny v 8. a 9. třídě, příp. i ve 4. třídě, je dotvářena hodinami s rodilým mluvčím. 

Škola OP již v minulosti reagovala na dotazy rodičů ohledně výuky AJ, např. bylo zavedeno pravidelné 

informování rodičů e-mailem o probíraném učivu. 

Ad 9. Projektové dny a pobyty byly v posledních dvou letech limitovány proměnlivými pravidly pro 

covidovou pandemii. Projektové dny aktuálně probíhají 4x v roce. Naposledy se konal třídenní projekt 

s Přírodní školou z Prahy, kterou hostila škola OP v Táboře. O obsahu tohoto setkání podrobně 

informoval rodiče ředitel školy e-dopisem. Letní a zimní pobyty ředitel školy vnímá jako zásadní pro 

život školy a v souladu s koncepcí školy. Druhý stupeň byl ´lyžařsky´ optimálně vybaven, na letošní 

pobyt jel nadstandardní počet instruktorů. Ředitel Karel Dušek zajistí do budoucna, aby dostatek 

lyžařských instruktorů doprovázel i prvostupňové zimní pobyty a odňalo se toto břemeno z třídních 

učitelů. Vedení školy rozumí, že zimní pobyty s nejmenšími školáky jsou mimořádně náročné 

především pro třídní učitele.   

Body 10 a 11 se nebyly projednány, proto budou zařazeny na program příštího setkání ŠR. Při diskusi 

na jednání ŠR ještě zaznělo: 



 většina učitelů školy by z uvítala častá konání krátkých řízených učitelských porad s určeným 

tématem nebo důvodem konání; 

 školská rada doporučila zavést užívání supervize; mohla účinně pomoci učitelům s řešením 

obtížných situací; 

 potíže 2. stupně se specificky projevily při letošním zimním pobytu na horách, kam žáci vyrazili po 

dvouleté pauze způsobené covidovou epidemií. Ředitel školy popsal, jak se postupuje, když se 

objeví ve třídách různé výchovné a vztahové problémy (užívání vulgarismů, agrese, etc.). Dále 

sdělil, že během jara se mezi žáky (konkr. 6. tř.) situace výrazně posunula k lepšímu a některé 

potíže zcela vymizely.   

 rodiče mají zájem o konání výměnných pobytů (angličtina);   

 škola OP hledá třídního učitele pro budoucí 2. třídu (a zároveň speciálního pedagoga); 

 rodiče by uvítali zavedení sportovních kroužků pro prvostupňové děti;   

 

Ad 12. Na závěr setkání školská rada stanovila, že příští jednání školské rady se uskuteční 6. září 2022 

v 17 hodin v budově CZŠ Orbis Pictus. 

 

 

 

 

V Táboře 03.05.2022 zapsala Eva Loskotová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Školská rada při Církevní základní škole Orbis – Pictus 
 

USNESENÍ ze dne 03.05.2022 
Datum konání schůze: 03.05.2022 

 
Přítomni: Dana Milerová, Roman Proutkovský, Zuzana Sedláková, Eva Jandová, Eva Loskotová, 

Tereza Horváthová, Petr Chvojka, Michael Sovadina, Markéta Hemrová, Denisa Tichá 
Hosté: Karek Dušek, Michal Pulec.  
 
___________________________________________________________________  
 

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

jednacím řádem:  

 

1.       Ustanovuje: 
1.1. pracovní skupinu ve složení Markéta Hemrová a Petr Chvojka, kteří navrhnou 

formát, v němž proběhne seminář o hodnocení výchov; 
1.2. realizační tým ve složení Denisa Tichá, Zuzka Sedláková, Marta Zenklová a Líza 

Faktorová, pro červnovou zahradní slavnost ve škole OP; 
1.3. mikroskupinu ve složení Michal Sovadina, Markéta Hemrová, Tereza Horváthová 

a Karel Dušek, pro přípravu materiálu k zadání projektu ´nový web školy´.  
 

 
2.       Doporučuje:  
2.1.      Zavedení a užívání programu Bakaláři  
2.2.      Zavedení služby supervize        
 

 
 

 

 

 

V Táboře dne 03.05.2022 

 

Eva Jandová, předseda školské rady 

  

Zapsala: Eva Loskotová, člen školské rady 

 


