
Zápis z jednání Rady rodičů dne 15. 2. 2018

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

Program:
1) Žádosti o finanční příspěvek 
2) Ples RR
3) Masopustní rej
4) Den učitelů
5) Informace pana ředitele
6) Ostatní

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

Ad 2) Ples RR 26. 1. 2018
Ples 9.  tříd  se uskutečnil  v hotelu Belvedere,  opět  s  úspěchem. Vstupenky vyprodány, plesající
spokojeni.  Děti  nižších  ročníků  se  těší  na  další  plesy,  které  se  ovšem  uskuteční  pouze  za
předpokladu, že se organizace někdo ujme! Příští ples v r. 2019 ještě organizuje pí Korintová, které
patří díky za přípravu již několika plesů, ale pro letošní sedmáky se záležitost jeví jako otevřená a
poněkud ohrožená. Poděkování za pomoc při přípravě plesu patří rovně pí Zenklové, Nejedlové,
Liškové, p. Gotvaldovi.

Ad 3) Masopustní rej 13. 2.
Přes ne zcela vhodný den – úterý (ale víme, že jinak to nešlo), byla akce navštívena hojně, zvlášť
dětmi I. stupně.  Soutěže s odměnami skvěle moderovala a vedla paní učitelka Bára Masopustová,
které patří veliký dík, pomáhaly jí pí učitelka Hana Svobodová (3A), Markéta Francová, Magdalena
Fenclová, sestra Bernadeta. RR děkuje p. řediteli, p. Davidu Strádalovi a všem učitelům, kteří v roli
nenápadných pozorovatelů pomohli zajistit klidný průběh diskotéky. Masopustní rej by se nemohl
uskutečnit bez dokonalé spolupráce p. Špačka a samozřejmě pana školníka.
S přesnou částkou výdajů bude RR seznámena na příští schůzce 8. 3.

Ad 4) Den učitelů
Vzhledem k tomu, že příští RR bude 8. 3., ke Dni učitelů předběžně schváleno, že zopakujeme (pro
velký úspěch) loňský rok, tedy pověříme Markétu Zenklovou koupí kávových kapslí, čaje dle jejího
výběru (resp. jako loni). Pro každého učitele, učitelku, pak zakoupíme květinu. Dne 28. 3. jsou děti
(tj. i učitelé) dopoledne (4 vyučovací hodiny) ve škole.

Ad 5) Informace pana ředitele
Střecha už je dokončena. Pracuje se na půdních vestavbách.
Výtah má být dokončený příští týden. Bude využíván stavbou pro dokončení interiérů.
Termín je konec března – mohl by se stihnout.

Školní kaple – budou se ještě dělat příčky.
Běží jednání školního kaplana se sestrami ohledně vybavení. Část se využije z depozitáře sester,
něco bude nové. Obětní stůl a ambon budou nové.
Svěcení kaple je s O. arcibiskupem domluveno na začátek června.



Kalendář:
Změna termínu: posouvá se zápis
Původně měl být 7. 4., ale bude až 14. 4. Je to z personálních důvodů (někteří učitelé 7. 4. nemohli).
Třídní schůzky se také posouvají o týden na 19. 4. Tím se mění i termín bazaru – posunuje se
o týden, tedy od 18. do 20. 4. 2018. Na stránkách školy je to již opraveno. Bude i ve čtvrtečních
zprávách pro rodiče.

V postní době začnou duchovní obnovy tříd.
Pro rodiče je  duchovní  obnova plánovaná na  4.  3.  Je  i  případná možnost  hlídání  dětí  –  nutno
konzultovat se školním kaplanem.

V únoru pojedou na hory čtvrťáci.

Výjezd do Německa by mohl být na podzim – zatím se čeká na odpověď školy z Německa.

Výlet do Salzburgu – ještě se jedná o dalších žácích – aby se naplnil autobus.

Termín zájezdu do Osvětimi se možná posune – v daném termínu není možné zajistit prohlídku.
Bude pravděpodobně posun na dřívější termín, ale zůstane až po přijímacích zkouškách.

28.3. – středa před velikonočními prázdninami.
1. stupeň bude mít mši. Pak bude křížová cesta pro 2. stupeň – na Petříně.
22. 3. bude den otevřených dveří.

Zavření klášterní zahrady
Dříve děti chodily na kroužky přes klášterní zahradu (z jídelny zadním vchodem). To nyní nejde
kvůli stavbě v areálu kláštera. Bude to cca 2 roky.

Ad 6)
Obědy – stížnost rodiče žáka 1. stupně na nedostupnost objednávání obědů na více dnů dopředu.

Obědy se objednávají  přes objednávkový systém www.e-jidelnicek.cz nejpozději  jeden pracovní
den předem do 13 hodin. Pro jídelnu je potřeba alespoň odpoledne daného pracovního dne – aby
mohli udělat objednávku surovin pro obědy na další pracovní den.
Obědy jsou v systému většinou dostupné na 1-2 týdny dopředu (např. před jarními prázdninami
1. 2. byly obědy dostupné až do 19. 2.).
Někdy  může  nastat  situace,  že  obědy  se  jeví  jako  nedostupné  –  je  to  v případě,  že  se  právě
aktualizuje  objednávkový  systém.  Po  opětovném  přihlášení  za  několik  minut  jsou  již  obědy
dostupné.  Případně  nezapomenout  kliknout  na  tlačítko  další  týden,  které  otevře  nabídku  pro
následující týden.
Stížnosti týkající se obědů je potřeba řešit přímo s p. vedoucí školní jídelny.

Příští jednání RR se uskuteční ve čtvrtek 8. března 2018 v 18 hodin.

Zapsali: J. Firich, D. Volencová
15. 2. 2018
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