
Školská rada  
při Základní škole a mateřské škole, Orel, okres Chrudim 

 

Zasedání: 19.10.2022 15:30 zasedací místnost Obecního úřadu v Orli  

 

Přítomni: členové rady:  Mgr. Božena Dibelková 

Ing. Michaela Křehlíková 

Ing. Milena Zárubová  

 

Program:  

1. Výroční zpráva o činnosti školy 2021/2022 – zasláno paní ředitelkou školy 

13.10.2022 

2. Školní vzdělávací program – změna v Informatice – zasláno paní ředitelkou školy 

13.10.2022 

3. Vnitřní řád školní družiny – změna provozní doby – zasláno paní ředitelkou školy 

13.10.2022  

4. Informace o připravované rekonstrukci ZŠ 

5. Diskuse ke stravovaní 

6. Diskuse k informacím pro rodiče 

7. Různé  

 

 

Projednávané body a usnesení: 

 

ad1) školská rada projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti školy 2021/2022 

 

ad2) školská rada projednala a schválila Školní vzdělávací program se změnou 

v Informatice  

Paní učitelka Dibelková poskytla bližší vysvětlení ohledně hodin informatiky.  

 

ad3) školská rada projednala a schválila Vnitřní řád družiny (změna provozní doby) 

 

ad4) Paní Zárubová informovala členy školské rady o záměru obce provést 

rekonstrukci ZŠ. Obec Orel oslovila architektonickou kancelář ohledně zpracování 

záměru provedení rekonstrukce ZŠ. Obsahem studie bude   

1) Zaměření stávajícího stavu objektu ZŠ,   

2) Koncept  stavebních úprav  a půdní vestavby  nebo přístavby  školní družiny. – 

variantní řešení a jejich přinos,  

3) Studie vytvořená na základě vybraného Konceptu.  

4) Posouzení energetické koncepce – analýza stávajícího stavu objektu , návrh 

úsporných opatření (vzduchotechniky, vytápění,  elektroinstalace  a opatření v rámci 

obnovitelných zdrojů). Studie je ve fázi přípravy – proběhnou ještě jednání s projekční 

kanceláří, zastupiteli a vedením školy. 

 

ad5) Diskuse ke stravování se týkala požadavku rodičů ohledně zpětné vazby při 

odhlašovaní obědů. Bylo sděleno, že při odhlašování obědů na mob telefonu při 

prvním dni nepřítomnosti žáka není zpětná informace o tom, že oběd je skutečně 

odhlášen.  

Vzhledem k tomu, že s touto agendou nejsou seznámeni všichni členové školské rady, 

paní učitelka Dibelková ověří, jaká je v současné době praxe při odhlašování školních 



obědů.  

Jde nám o to, aby systém, který škola ke správě stravného využívá, byl pro ni co 

nejvýhodnější z hlediska využití a komfortu zpracování požadovaných výstupů pro 

školu i rodiče.  

V příloze je mail od společnosti VIS Plzeň s.r.o., která spravuje agendu stravného pro 

mnoho škol v ČR- systém se jmenuje Strava.cz.  

V přiložené nabídce se nás se týká nabídka 1) SW stravné A nebo B, terminál 2) již 

ne, je finančně nákladný. Stravné je pro všechny typy stravovacích provozů, slouží 

k přehledné evidenci strávníků, jejich stravovaní a plateb. Je možné, že stávající 

systém využívaný naší školou je podobného charakteru. Rozhodnutí o možném využití 

záleží na paní ředitelce, vedoucí školní jídelny a hospodáři. Pokud by je nápad zaujal, 

je možné navštívit např. jídelnu ve Slatiňanech, kde tento systém funguje. Zřizovatel 

(obec) by nabídku  1) SW stravné A nebo B po požadavku školy zafinancoval – je 

předjednáno.  

 

ad6) Diskuse k informacím pro rodiče. Zástupce rodičů sdělil, že by uvítali více 

informací dostupných také v elektronické podobě. Známý je např. systém Bakaláři 

on line, kde jednotlivé moduly umožňují předávaní informací o klasifikaci, docházce 

žáků, akcích školy. Umožňuje digitální komunikaci mezi vedením školy, učiteli, žáky 

a jejich rodiči. Využití software Bakaláři nachází zejména v době, kdy není možný 

osobní kontakt mezi žáky a učiteli. Další předností je pak rychlost a efektivita 

komunikace. Možnost využívání školského softwaru tohoto typu zváží vedení školy. 

Spolu s rodiči dětí by měla proběhnout diskuse o možném zavedení školského 

softwaru. Pro poskytnutí financí k tomuto účelu zřizovatelem (obcí) předpokládáme 

kladnou odezvu.   

  

ad7) Paní učitelka Dibelková informovala o záměru školy připravit pro děti a rodiče 

vánoční besídku a ve druhé polovině roku pak výstavu výtvarných prací žáků.  

 

 

 

 

Zapsala: Milena Zárubová  31.10.2022   

 

 

                                         

                                                     ……………………… 

                                                                                    předseda školské rady 

 

 

 

rozdělovník: 1x  ŠR, 1x ředitelka školy 

 


