
Zápis z jednání Rady rodičů dne 8. 3. 2018

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

Program:
1) Žádosti o finanční příspěvek 
2) Školní bazar
3) Den učitelů
4) Informace pana ředitele
5) Ostatní

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

Ad 2) Školní bazar – od 18. do 20. 4. 2018
Bude organizován p. Zenklovou.
Firma, která odváží přebytky dělá sbírku ponožek, rukavic a teplého prádla pro bezdomovce.
Během bazaru by se dal instalovat box pro tuto sbírku – bude ve Zprávách ze školy.

Ad 3) Den učitelů – středa 28. 3.
Vytvoří se dvojice – operativně, domluva po e-mailu.
P. Zenklová dodá kávu. P. Volencová dodá květiny.
Během 1. hodiny na Den učitelů jít popřát učitelům během 1. vyučovací hodiny.

p. Lepšík – event. účast potvrdí dodatečně.
p. Gucfová, Honetschlägerová, Volencová

Ad 4) Informace pana ředitele
Události v březnu.

22. 3. – den otevřených dveří.
Od 7:55 budou moci jít do tříd rodiče stávajících žáků.
Bude možné i během hodiny vejít a zase odejít (samozřejmě nenarušovat výuku).
V odpoledních hodinách – bude komentovaná prohlídka celé budovy.
Tento den bude zahájena registrace dětí do 1. tříd.
Rodiče dostanou pozvánku s konkrétním časem, kdy mají přijít k zápisu. Bude 14.4.
Zápis bude v podobném stylu jako v minulém roce.
Bude probíhat ještě úprava některých dokumentů – kvůli novému nařízení EU o ochraně osobních
údajů.
Informace budou na webu nejpozději v den otevřených dveří.

28. 3. bude křížová cesta pro 2. stupeň – na Petříně (po 4. vyučovací hodině).
1. stupeň má ráno mši sv. (2. třídy).
Čt, pátek a Velikonoční pondělí jsou prázdniny.



V týdnu od 3. 4. pojedou někteří žáci na Celostátní přehlídku zájmové umělecké činnosti církevních
škol. Žáci budou odjíždět v odpoledních hodinách. Jubilejní 25. ročník přehlídky se koná ve dnech
3. – 6. dubna 2018 v Odrách.
Od nás pojede Arabeska a dramatický kroužek.
Akce se účastní církevní školy z celé ČR (je přihlášeno cca 30 škol).

V týdnu od 3.4. je možno přihlásit se na testy DELF A1 a A2 (francouzština).

Po Velikonocích by hřiště mělo být opět v provozu.
2. týden v dubnu by měla proběhnout kolaudace, ale následně bude probíhat dovybavení učeben.
Učebny budou plně využívány od září. Do zrekonstruovaných prostor bude možné nahlédnout ještě
před koncem školního roku (v plánu je den otevřených dveří 4. patra).

Školní kaple
Dřevěné vybavení (obětní stůl, sedes, abak, ambon, ...) – cca 80 tis. Kč.
Vybráno ve sbírce je nyní cca 178 tis. Kč. (uvedeno ve Zprávách ze školy).
Cca 100 tis. Kč bylo použito na zvětšení prostoru pro kapli.
Náklady na lavice na sezení, restaurování kříže od sester pro kapli, obraz Panny Marie zatím ještě
nejsou vyčísleny.
Sbírka je stále otevřená.

Škola dostala nabídku (od firmy Papíromat s.r.o.) umístit do vestibulu tzv. papíromat – automat na
kancelářské potřeby (papíry, tužky, pravítka, kružítka, ...). Položky v automatu byly konzultovány
s p. ředitelem (i výrobci pomůcek). Nabídka se dá přizpůsobit požadavkům konkrétní školy. Ceny
jsou obdobné, jako v obchodech (některé položky i výhodnější). 
Smlouva je na rok. Pokud by se škola rozhodla, v červnu by se uzavírala smlouva na příští školní
rok. Není závazek na minimální odběr pomůcek apod.
V plánu by bylo umístit papíromat ve vestibulu vedle nápojového automatu.
RR považuje papíromat za vhodný a užitečný.

Ad 5) Ostatní
Žádost Univerzity Palackého: ZDRAVÉ VZTAHY - současná situace v rodinách a školách
Vyplnění dotazníku rodiči 1. stupně.
Přeposlat rodičům žáků 1. stupně s prosbou o vyplnění.

Výuka angličtiny – konverzace – 2. stupeň
Přítomná zástupkyně rodičů vznesla připomínku, že rodilá mluvčí (Sunshine – učitelka angličtiny
z Filipín) je ve známkování přísnější než učitelka na angličtinu. P. ředitel vysvětlil, že známkování
je  změna  oproti  dřívějšku,  aby  žáci  byli  nuceni  mluvit  a  být  aktivní.  Toto  hodnocení  je
konzultováno s vyučujícím – způsob hodnocení. Pokud žák nerozumí, není důvod se bát říci, že
nerozumí.  Případně (pokud by žák měl problém),  řešit  s vyučujícím. Primárně by ale žáci měli
minimálně být schopní sdělit, že nerozumí.
(De – 1 rodilý mluvčí, Fr – 3 rodilí mluvčí)

Příští jednání RR se uskuteční ve čtvrtek 5. dubna 2018 v 18 hodin.

Zapsali: J. Firich, D. Volencová
8. 3. 2018
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