
Zápis jednání Školské rady CZŠ Orbis - Pictus konané dne 07.02.2023  

Přítomni: Dana Milerová, Zuzka Sedláková, Eva Jandová, Eva Loskotová, Tereza Horváthová, Petr 
Chvojka, Michael Sovadina, Denisa Tichá, Roman Proutkovský. 
 
Hosté: Karel Dušek, Michal Pulec, Šárka Lyčková. 

 
Program:  
 

1. Zahájení jednání ŠR, schválení Výroční zprávy  
2. Webové stránky školy – stav ve vývoji nového webu  
3. Dotazník pro rodiče – využití výsledků   
4. Pedagogický sbor od září 2023  
5. Budova školy   
6. Duchovní formace na OP 
7. Závěr a stanovení termínu příštího setkání 

 
 

Ad 1. Jednání školské rady zahájila předsedkyně ŠR Eva Jandová, na úvod připomněla programovou 

skladbu setkání. S programem jednání školské rady (dále jen “ŠR“) souhlasili všichni, nic se 

neměnilo. Na začátku setkání Dana Milerová dala k pročtení členům ŠR Výroční zprávu o činnosti 

školy za školní rok 2021/2022. Po seznámení s obsahem tohoto dokumentu členové ŠR výroční 

zprávu schválili.   

Ad 2. Webové stránky OP školy – stav a vývoj. V mezidobí od minulého jednání ŠR práce na 

vytvoření nového funkčního uživatelsky přívětivého webu zřetelně pokročila; změny jsou patrné 

běžným uživatelům i občasným návštěvníkům stránek. Web a jeho proměny je možné průběžně 

sledovat na https://www.orbiska.cz/. 

Ad 3. Dotazník pro rodiče. Výsledky dotazníkové šetření pod názvem „Anketa rodičům CZŠ Orbis 

Pictus“ byly zpracovány do mimořádně zdařilého grafického výstupu doplněného o přehled 

připomínek a námětů, které v dotaznících zazněly. ŠR ocenila vzniklý ´výstupový´ dokument 

z hlediska formy i obsahu. V dokumentu se objevují zajímavé čekané i překvapivé informace. Jde o 

aktuální cennou zpětnou vazbu pro školu ze strany rodičů a rodin žáků. ŠR proto doporučila 

výstupovým dokumentem se dále zabývat, příp. reagovat na konkrétní zjištění. Ředitel školy Karel 

Dušek zároveň požádal členy ŠR o seznámení se s obsahem dokumentem a sdělení, jakým 

vhodným způsobem výsledná zjištění sdílet s rodiči školy. ŠR podporuje poskytnutí výsledků šetření 

v podobě vzniklého „výstupového“ dokumentu všem rodičům školy zasláním na jejich e-maily.  

Ad 4. Pedagogický sbor od září 2023. V tomto bodě informoval ředitel školy Karel Dušek o změnách, 

které lze čekat ve složení pedagogického sboru v příštím školním roce 2023/24. Zmínil jednání, která 

proběhla s třídní paní učitelkou 8. třídy a paní učitelkou, která se vrátí do školy po MD v září 2023. 

Škola má zájem zajistit přijatelný pracovní úvazek pro stávající paní učitelku i po skončení doby 

zastupování a hledá možnosti řešení. Dále se členové ŠR zajímali, zda má škola zájem o pracovníka 

(ne pedagoga), pověřeného tvorbou PR školy, projektovou činností, hledáním podporovatelů školy, 

tedy jakéhosi „fundraisera“. Zda by to škole pomohlo a odlehčilo učitelům, resp. vytvořilo jim klidný 

dostatečný prostor pro vlastní pedagogickou činnost. Ředitel školy je otevřený pro navázání 

spolupráce s takovýmto specialistou, pokud se najde. Ředitel školy dále zmínil, že škola OP může v 

rozsahu 0,2 úvazku využívat služeb školního psychologa (a hledá ho).    



Ad 5. Budova školy – prodej sousedního domu. Novou debatu o vhodné budově pro školu OP podnítil 

článek v tisku sdílející fakt, že budova obch. družstva, která sousedí s budovou OP školy, bude 

v průběhu roku 2023 připravena k prodeji. Škola má už z minulosti určité představy o prostorách dané 

budovy, možnostech a rozsahu jejich využití pro potřeby školy, neboť se zástupci obch. družstva bylo 

v minulosti už navázáno a jednáno. ŠR doporučila uskutečnit aktuální setkání se zástupci obch. 

družstva a také jednat o situaci (a prostorové nouzi školy) se zástupci města. 

 Ad 6. Duchovní formace na OP. * Připravuje se na jaro pro žáky školy víkendové putování do 

Vodňan a na Lomec. Výpravu budou provázet pan učitel Lukáš Berka a pan učitel Kryštof Janda. Akci 

programově podpoří také Josef Prokeš, farář z Vodňan. * Předsedkyně ŠR Eva Jandová seznámila 

zejména přítomné pracovníky školy s duchovním cvičením, které proběhne od pátku do neděle (17.-

19.2.) v prostorách unikátního nově postaveného Kláštera Naší Paní nad Vltavou v Poličanech – 

Křečovicích. Exercicie povede Michal Pulec, farář z Tábora. Několik volných míst bylo nabídnuto 

pracovníkům školy. * Ředitel Karel Dušek mluvil o praxi „ranních společňáků“ a zmínil jejich potenciál. 

* Dále připomněl konání přednášky paní Mgr. Bernardové „O školní zralosti“, která proběhne někdy 

v týdnu před termíny zápisu.  

Ad 7. Na závěr setkání školská rada stanovila, že příští jednání školské rady se uskuteční 25. 4. 2023 

od 17 hodin v budově CZŠ Orbis Pictus. 

 

 

V Táboře 07.02.2023 zapsala  

Eva Loskotová, člen školské rady 

 

Eva Jandová, předseda školské rady 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


