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V Orli 14. 10. 2022 
 

 

Vyjádření ředitelky školy k projednávaným bodům na školské radě 

 
Vážení členové školské rady, 

děkuji za projednání a schválení všech předložených dokumentů. 

 

Projednávané požadavky ke škole: 

 

1. Stravování – zpětná informace o tom, že oběd je skutečně odhlášen 

Se způsobem odhlašování a přihlašování stravování byli seznámeni rodiče na třídních 

schůzkách, dále je vše přesně uvedeno ve Vnitřním řádu školní jídelny, který je vyvěšen na 

webových stránkách školy. Se změnami jsou rodiče okamžitě seznámeni a dne 2. září 2022 

jim byly všechny řády doručeny prostřednictvím elektronické pošty. Svým podpisem 

v žákovské knížce potvrdili, že se s řády seznámili. 

O zpětné informaci, že je oběd odhlášen, se bohužel žádná diskuse ve škole nevedla. Proto 

apeluji na zástupce zřizovatele, paní Zárubovou, a zástupce rodičů, paní Křehlíkovou, aby 

v případě jakýchkoliv požadavků, které se týkají školy byly řešeny okamžitě, a to s ředitelkou 

školy, která je k tomu kompetentní. Mnohdy lze požadavek vyřešit okamžitě. Zpětná vazba  

o odhlášení oběda byla druhý den po schůzce školské rady řešena formou SMS. 

Agendu stravného, kterou doporučujete, spravuje vedoucí školní jídelny v softweru Evidence 

školní jídelny č.: 06268 od 19.12.2011. Software se každý rok aktualizuje.  

 

2. Informace pro rodiče v elektronické podobě 

Rodiče na třídních schůzkách, stejně jako u ředitelky školy, nevznesli požadavek, aby se 

přecházelo na zasílání informací v elektronické podobě.  

V současné době komunikujeme prostřednictvím elektronické pošty, telefonů, zprávami 

v žákovské knížce a notýsku. Škola je otevřena jakékoliv diskusi. Proto opět apeluji na členy 

školské rady, aby spolu s rodiči, kteří vznáší jakékoliv podněty ke škole, přišli za námi, 

pedagogy. K rozhovorům je prostor na třídních schůzkách a konzultacích, případně po 

předešlé domluvě na schůzkách individuálních. Musíme brát ovšem v potaz zájmy většiny 
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rodičů a pedagogů, ne jednotlivce.  

 

Doporučený software, Bakaláři, využívá ředitelka školy od roku 2012.  

 

Každým rokem žádáme rodiče na první třídní schůzce, aby řešili věci týkající se školy 

s třídními učitelkami a ředitelkou školy. Žádám i Vás, členy školské rady, abyste tak 

činili také, a to nejlépe ihned. Je třeba společně rozvíjet a posilovat dobrou komunikaci 

mezi školou, rodiči a zřizovatelem.  

 

  

S přátelským pozdravem  

Mgr. Jiřina Lacinová 

ředitelka školy     


