
Stránka 1 z 4 
 

Komentář ředitele školy k připomínkám z třídních 
schůzek 24.9.2019 

 
Děkuji všem rodičům za účast na třídních schůzkách, projednání všech bodů navrhovaného programu a zpětnou 
vazbu, která nám pomáhá o školních věcech a školním životě přemýšlet a směřovat nás dál v naší vizi být školou, 
kde si každý najde svoje. V následujících řádcích jsem se pokusil šířeji a v souvislostech odpovědět na jednotlivé 
dotazy či situace. Pokud by se vám zdálo, že to „není ono“, ozvěte se. Rád se nad věcí sejdu i osobně.  
Pokud máte další připomínky, dotazy či podněty, nečekejte s nimi až na další schůzky. My všichni (vedení školy i 

vyučující) jsme připraveni konzultovat podobné ihned a nejlépe osobně. 

 

Otázka vedení školy na rodiče: Lze zkrátit konzultační odpoledne z doby 14:00-18:00 na 14:00-17:00? Dle 

vyhodnocení časového snímku školou není čas mezi 17:00-18:00 rodiči frekventovaný. 

Výsledkem anketního dotazu je skutečnost, že ve výrazné většině tříd se rodiče dohodli, že je tomu opravdu 

tak a konzultační odpoledne do 17:00 stačí.  

 

3.A Je možné zpřístupnit vchod u jídelny pro žáky již před 7:00 hod.? 

Když byla z kapacitních důvodů část šatních skříněk přemístěna do prostoru chodby u jídelny (jiné místo 

kromě prostoru šaten a této požárně oddělené chodby není dle požárního preventisty ve škole možné), přemýšleli 

jsme, jaký zde nastavit režim. Máte pravdu, že několik týdnů byl tudy vchod žákům, kteří zde mají třídu a skříňku, 

umožněn nastavením čipu. Po zpracování bezpečnostního auditu jsme ale o toho upustili a vchod zpřístupnili až 

standardně od 7:40 hod. Jde o bezpečnost, změnu neplánujeme. Dohled pedagogického pracovníka je zde zajištěn 

od 7:40 hodin. Bezpečnější je zvláště pro samotné děti bez doprovodu chodit brzo ráno hlavním vchodem přes 

šatny. To, že musí některé děti přes školu nepřezuté, jsme vyhodnotili jako provozní daň za bezpečnost. Paní 

uklízečka každý den po 8:00 vstupní prostory do školy včetně této trasy uklidí. Pokud by kdokoliv z dětí potřeboval 

ráno asistenci na cestu dolů ke skříňkám a zpět, může se domluvit v ranní družině s vychovatelkou. 

 

3.C V elektronické 

žákovské knížce se zobrazují 

staré zprávy Komens a domácí 

úkoly. Co s tím? 

Domnívám se, že toto 

lze řešit nastavením aplikace. 

V pravé horní části můžete 

vybrat filtry, které např. 

umožní zobrazovat pouze nové 

zprávy. To samé platí i pro 

domácí úkoly. Již zapsaný 

domácí úkol může také 

vyučující pomocí tlačítka smazat, pomocí tlačítka opravit, případně pomocí tlačítka (u úkolů s evidencí vypracování) 

zaznamenat, kdo již úkol vypracoval, případně úkol ukončit. V dalším období se tedy zaměříme na školení obsluhy 

všech modulů pro pedagogické pracovníky školy.  



Stránka 2 z 4 
 

Stále platí, že pokud má někdo s obsluhou webové aplikace Bakaláři problémy, může požádat ve škole o 

pomoc koordinátora ICT Bc. Petra Pavelku 

v kabinetu informatiky nebo kohokoliv 

z vedení školy, schůzku ideálně dopředu 

domluvit dopředu telefonicky nebo emailem. 

Rád bych také upozornil, že aplikace 

do chytrých telefonů (Android, iOS) 

neobsahuje všechny funkce, které obsahuje 

počítačová verze (např. ankety). Dle 

vyjádření vývojářů se na zpřístupnění 

pracuje. Přes některé nedostatky je ale 

platforma Bakaláři tou nejrozšířenější a 

nejstabilnější, které je u nás v současné 

době k dispozici. 

Využiji příležitosti a v této části 

odpovím také na jeden telefonický dotaz 

z nedávné doby. Jak může rodič zjistit, jestli 

byl/je jeho syn/dcera ve škole, pokud už 

mu/jí nelze věřit? 

Možností je několik. 

První je přes údaje z Přístupového systému, 

kde můžete vidět průchody přes čipový 

systém. Podmínkou ale je, aby si dítě 

„čipnulo“. 

Další možností je Průběžná absence, kde 

jsou dvě záložky. Přehled absence, kde 

vidíte jednotlivé dny a počty hodin, a 

Zameškanost v předmětech, kde vidíte 

procentuální souhrny. 

Podobně je absence vidět i v části Rozvrh 

hodin. 

Poslední možností je kontaktovat 

telefonicky kancelář školy případně třídního 

učitele/učitelku. V případě, že jde o to, 

zamezit záškoláctví, jde o postup 

nejúčinnější a nejspolehlivější. 

 

4.A, 5.A, 7.C Proč lze obědy odhlašovat jen dva dny dopředu a musejí se nechat propadnout? Jak mohu vědět, 

že dítě onemocní? 

Pokud by to tak mělo skutečně být, šlo by o nepochopení celého systému. Proto popíši celý systém detailně ještě 

jednou. 

Stravování se řídí zákonnými předpisy (především Vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném 

znění, dostupná z https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-107) a detailně vše upravuje Vnitřní řád zařízení školního 

stravování, který je k dispozici zde https://www.zstylova.cz/?dokumenty=7398. Zde došlo od začátku školního roku 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-107
https://www.zstylova.cz/?dokumenty=7398
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2019/2020 k úpravě, která byla včas avizována na webu školy a v eŽK (zrušení možnosti odhlásit oběd do 7:00 ráno 

týž den). A také samozřejmě připomenuta na první třídní schůzce. 

Základní zákonným předpokladem je, že nárok na stravování má strávník v době přítomnosti ve školním 

vyučování.  

Objednávání obědů na další dny dle nabídky a přihlašování obědů je možné těmito třemi způsoby:  

 elektronická stravenkářka u východu z jídelny po přihlášení čipem  

o neobjedná-li si strávník oběd označený číslem 2, má automaticky objednané jídlo pod číslem 1  

o objednávky jsou zde přijímány nejdéle dva dny předem do 14.00 hodin  

 internetové stránky na www.strava.cz  dle nabídky jídelníčku  

o zřízení účtu na www.strava.cz  je nutno zařídit v kanceláři ŠJ osobně (přihlašovací jméno a heslo, 

kontaktní e-mail) 

o  objednávky jsou zde přijímány nejdéle dva dny předem do 14.00 hodin  

 kancelář školní jídelny  

o objednávky jsou zde přijímány nejdéle den předem do 13.00 hodin osobně, telefonicky na tel.: 

382 215 108 nebo mobil: 736 523 427  

Odhlašování obědů je možné těmito třemi způsoby:  

 elektronická stravenkářka u východu z jídelny po přihlášení čipem  

o odhlášky obědů jsou zde přijímány nejdéle dva dny předem do 14.00 hodin  

 internetové stránky na www.strava.cz   

o odhlášky obědů jsou zde přijímány nejdéle dva dny předem do 14.00 hodin  

 kancelář školní jídelny  

o odhlášky obědů jsou zde přijímány nejdéle den předem do 13.00 hodin osobně, telefonicky na tel.: 

382 215 108 nebo mobil: 736 523 427 

Termíny nejsou vybrány náhodně. Abychom mohli vařit, musíme napřed objednat, nakoupit a nechat si přivézt 

suroviny. To děláme nejdéle dva dny dopředu. Další operací je normování a příprava surovin ze skladu. To se děje 

den dopředu mezi 13:00-14:30. V den výdeje se začíná vařit od 5:30 hod. Z tohoto (ekonomického, logického, 

legislativního, stanovisko kontrolních orgánů) důvodu pak není možné odhlašovat ráno desítky obědů. Původní 

úprava byla neudržitelná. V této úpravě jde o běžnou praxi škol a školských zařízení v Písku i mimo Písek. 

První den absence žáka lze oběd vyzvednout do jídlonosiče dle vyhlášky č. 107/2005. Žák má nárok na dotovaný 

oběd pouze první den nemoci, ostatní dny je nutno odhlásit. Cena nedotovaného oběda je pro další dny pouze s 

příplatkem 48,-Kč/oběd k ceně potravin, která je daná podle věku. 

Když to shrnu, poslední možnost odhlásit oběd je den dopředu do 13:00 hodin, což je nejzazší doba, kdy ještě není 

začata práce ke vzniku oběda (když pominu nakoupené suroviny, se kterými si skladový systém umí poradit). Pokud 

dítě ráno onemocní (což nemůže vědět rodič, ale ani pan vedoucí a paní kuchařky), je možnost si oběd ve škole 

vyzvednou, to si myslím je pro rodiče výrazná a cenově výhodná pomoc při zajištění prvního dne nemoci dítěte. 

Oběd může vyzvednout i kdokoliv pověřený až do 13:55 hod., jídelna je zařízena i na poskytnutí (koupi) 

transportních obalů. 

Jsem tedy přesvědčen, že žádný oběd nemusí propadnout, i když samozřejmě platí, že neodhlášená a nevyzvednutá 

strava propadá bez náhrady. 

 

6.D Lze umožnit platby lyžařského kurzy např. postupným zasíláním menších částek? 

Vše jsem konzultoval s paní ekonomkou Hodíkovou a panem učitelem R. Demem, vedoucím lyžařského výcviku. 

Rodičům nějak množství ani četnost plateb do online pokladny neomezujeme, jedinou podmínkou je mít 

http://www.strava.cz/
http://www.strava.cz/
http://www.strava.cz/
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prostředky ve školní online pokladně v daném termínu a dané výši. To je právě potřeba kvůli platbám faktur a 

zamezení nárůstu neplatičů.  

V praxi tedy mohou rodiče klidně posílat např. trvalým příkazem každý měsíc na účet ve školní online pokladně 

nějakou částku a spořit si tak na nějakou dražší akci někdy v budoucnu. Vrácení zůstatků se provádí až v 9. ročníku.  

Platba za hory je stanovena tak, že rodiče dostanou od kolegy Demeho dva termíny - podle splatnosti faktur a k 

těmto datům musí mít na hory k dispozici na účtu vždy určitou částku. (kdo chce, pošle samozřejmě rovnou celou 

částku.) 

o 1. platba 2500Kč do 20.11.2019 

o 2. platba 2500Kč do 20.1.2020 

Částka svítí v online pokladně jako cena naplánovaných akcí a rodičům, kteří nemají dostatek prostředků v online 

pokladně, posílá systém sám automaticky email s touto informací. Platba je pak provedena vždy až po návratu dětí 

z hor a veškerém vyfakturování, aby byla stržena opravdu skutečná výše nákladů na každé dítě. Obzvlášť u hor 

bývá totiž hodně změn (dřívější odjezdy...). 

Takže shrnuto, částky lze posílat postupně v malých částkách. My se budeme vždy snažit, aby byl termín a částka 

jasné vždy co nejdříve. 

Na závěr ještě připomínám, že je možno žádat Spolek rodičů v souladu se stanovami spolku o příspěvek na podobné 

akce (viz. stanovy https://www.zstylova.cz/zakladni-informace/srzps-spolek-rodicu/). Některým rodičům mohou 

pomoci informace veřejné ochránkyně práv o jednorázové dávce mimořádné okamžité pomoci poskytované 

úřadem práce. Lze ji využít např. na nákup pomůcek, obědy, kurzy, platbu za školní družinu a jistě i lyžařský výcvik. 

Více naleznete zde: https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2019/na-vydaje-na-skolaka-lze-zadat-

urad-prace-o-jednorazovou-davku/ 

 

9.C Proč není možno přihlásit žáky 9. tříd na sportovní kurz? 

Tento dotaz jsem konzultoval s paní učitelkou K. Jandovou, která kurz skvěle vede a zodpovědně připravuje. „Tento 

kurz je myšlen jako tmelící a týmová aktivita. Loni jsme jej pořádali poprvé, kdy jeli jak osmáci, tak deváťáci, 

sportovní kurz byl myšlen jako náhrada za cyklistický a vodácký kurz). Právě loňští osmáci (současní deváťáci) ale 

nechtěli na kurz jet kvůli deváťákům, i přes snahu se tvořily oddělené party, o které přesně na tomto typu kurzu 

nejde. Tato aktivita má pak význam pro žáky i vyučující v posledním roce školní docházky. U devítek v posledním 

měsíci před koncem školy tento aspekt není, navíc je i zkušenost s chováním některých deváťáků, na které nejsou 

na konci a zvláště po skončeném přijímacím řízení roku žádné velké „páky““. 

Paní učitelka Jandová tedy přišla nyní s myšlenkou, uspořádat kurzy dva, jeden pro osmé ročníky s oznámeným a 

loni vyzkoušeným programem v již oznámeném termínu, jeden pro deváté ročníky s náplní typu putovního tábora 

„survival“, tedy „přežití“ v přírodě. Tento kurz by se měl podle předběžných plánů uskutečnit v červnu. Samozřejmě 

pokud bude dost zájemců. 

Shodujeme se ve sborovně na tom, že každý ročník na druhém stupni by měl zažívat něco navíc ve smyslu i 

ročníkového tmelení, v šestkách jsou to především adaptační kurzy, v sedmičkách lyžařský výcvik, v osmičkách pak 

tento sportovní kurz a v devítkách příprava závěrečného loučení (býval to ples), případně tento nový kurz. 

Na závěr dodávám, že z výše uvedeného důvodu nejezdí žáci devátých tříd ani na jazykový a výtvarný kurz.  

Necháváme tuto možnost tedy stále otevřenou, rozhodneme podle stavu přihlášek, v případě doplnění deváťáků 

na společný sportovní kurz bude kritériem jistě i bezproblémové chování, předchozí aktivní účast ve vyučování, 

zvláště pak tělesné výchově, a reprezentace školy. 

Mgr. Pavel Koc, ředitel školy 

https://www.zstylova.cz/zakladni-informace/srzps-spolek-rodicu/
https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2019/na-vydaje-na-skolaka-lze-zadat-urad-prace-o-jednorazovou-davku/
https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2019/na-vydaje-na-skolaka-lze-zadat-urad-prace-o-jednorazovou-davku/

		2019-10-07T16:34:18+0200
	Mgr. Pavel Koc




