
Zápis z jednání Rady rodičů dne 4. 1. 2018

Přítomni:
Za ZŠ sv. Voršily: ředitel, pan Filip Roubíček 
Za sestry: sestra Klára
Za RR: viz prezenční listina

Program:
1) Žádosti o finanční příspěvek 
2) Ples RR
3) Masopustní rej
4) Podzimní bazar
5) Pokladník RR
6) Informace pana ředitele
7) Ostatní

Ad 1) 
Od posledního jednání RR nebyly podány žádné žádosti.

Ad 2) Ples RR 26. 1. 2018
Doprodej vstupenek k stání před zahájením plesu u vstupu – 17:30 – 19:30. P. Ladová Lišková.
Prodej lístků do tomboly – prodávaly dcery p. Honetschlägerové – p. Smolárik ji bude kontaktovat.
Dary do tomboly – prosíme rodiče o donesení vhodných darů do sborovny ve škole (lze i odpoledne
– vrátná služba je ve škole přítomna).

Ad 3) Masopustní rej 13. 2.
P. ředitel zjistí, kdo má dozor na 2. stupeň.
Připojení na internet (p. Firich domluví s p. ředitelem / p. zástupcem).  
Na soutěže: dodat rohlíky a sirupy. - zajistí p. Firich, balonky a bonbony - zajistí p. Volencová

Ad 4)
Podzimní  bazar  dopadl  velmi  úspěšně.  Většina  prostředků  půjde  na  vybavení  nových  půdních
prostor (21 640 tis. Kč), zbytek bude rozdělen do třídních fondů (12 626 Kč).

Ad 5)
p. Tomek letos v RR končí. Bude potřeba najít nového pokladníka.

Ad 6)
- Sbírka na školní kapli k dnešnímu dni (4. 1. 2018): 162 473 Kč. Stavební část pokryta, zbytek
bude přidán do rozpočtu na vybavení.

- Školení pedagogů:
Zítra na 1. stupni zkrácené vyučování do konce 4. hodiny – kvůli školení pedagogů.
Příští středu (v odpoledních hodinách) školení celého pedagogického sboru – téma inkluze.
1. stupeň do 11:30 (4 hodiny), 2. stupeň do 12:30 (5 hodin). Odpolední kroužky a družina běží
(v družině bude zástup vychovatelů).

- Příští týden jede 2. B na zimní školu v přírodě.

- 19.1. se uzavírá klasifikace a docházka.
- 31. 1. – vysvědčení.
Budou 2 kina – část 1. stupně a 6. a 7. třídy. Druhé kino pro 8. a 9. třídy.



- Koncem ledna budou školní kola olympiád (anglická, francouzská, biologická).

- 1.2. jsou pololetní prázdniny a pak následují jarní prázdniny.

- Stavba
Hlavní část střechy (vč. výměny oken) se stihla do Vánoc.
V lednu bude probíhat instalace příček vč. elektroinstalací, vody atd..
V lednu budou postupně instalovat výtah.

- V družině již jsou k dispozici papírové ručníky.
Elektrický sušák – není dostupná el. přípojka.

- Ozvala se škola z Německa – novoroční přání (původní škola). Také uvedli, že by na jaře rádi
udělali výměnný pobyt. Nyní řeší učitelky němčiny. 

- Masopustní rej (úterý 13. 2. od 16 hodin)
Internetové připojení – bude natažena wifi ke dveřím do tělocvičny (řeší p. ředitel s p. zástupcem).
Pedagog na 2. stupeň – p. ředitel probere s pedagogy
Zástupci rodičů – je potřeba 5-6 rodičů – bude výzva ve Zprávách ve školy. Mohou být i studenti
2. stupně (8. – 9. třída). Organizačně náročnější je 1. stupeň – nárazově přijde více dětí (2. stupeň je
volnější). Kontaktní osobou je p. Volencová.
P. Volencová bude kontaktovat p. Zenklovou a probere s ní organizační detaily. Následně dá vědět
RR s případnou prosbou o oslovení rodičů v jednotlivých třídách.

- Vizitace biskupa Malého
Byla úspěšná (proběhla diskuse na základě otázek položených žáky). P. biskup byl spokojen. Bude
k tomu vydané speciální číslo Ostrovníku.

- Jazyky
Zpětná vazba poslána. Fr. institut – příští rok se opět zúčastní setkání učitelů francouzštiny a rodičů
žáků 2. tříd  - při výběru prvního jazyka ve 3. třídě. Goethe institut – zatím neodpověděli.

Ad 7)
- 1.B – p.Štefan Martin (dopis od rodiče žáka 1.B): Kvalita jídla ve školní jídelně
Kvalita  jídla  se jeví  horší  než v předchozích letech.  V jídelně se častěji  mění  vedoucí  – někdy
nefunguje předávání informací a je nutno pak znovu komunikovat připomínky ze strany školy.
Firma Adeva se rozdělila – nyní se dodavatel jmenuje Středisko praktického vyučování Vinohrady,
s.r.o. Jednatel je stejný. Nevaří na Smíchově, ale na Vinohradech.
- Kontrola jídla ve školní jídelně
Vzhledem k tomu, že výše uvedená stížnost  byla ojedinělá a navíc každý rodič může přijít  do
jídelny  (bez  ohlášení)  a  vyžádat  si  degustační  porci  (ideálně na začátku výdeje jídel,  kdy jsou
všechny obědy dostupné) Rada rodičů nezaujala žádné stanovisko. Pokud by měl někdo z rodičů
další připomínku, je vhodné ji zapsat v jídelně do knihy připomínek.

2.B – p. Firich: Jsou již dostupné informace ohledně parkování kol v areálu kláštera?
Sestra Klára zjistí možnosti.

Příští jednání RR se uskuteční ve čtvrtek 15. února 2018 v 18 hodin.

Zapsali: J. Firich, D. Volencová
4. 1. 2018
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