
Zápis z jednání Rady rodičů dne 5. 4. 2018

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

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

Ad 1) 
Od posledního jednání RR byla podána jedna žádost (žádost o příspěvek na ozdravný pobyt).
Žádosti bylo vyhověno.

Ad 2) Den učitelů – středa 28. 3. 2018
Přispělo se částkou cca 5100 Kč.
Učitelé dostali kávu, čaj a květiny.

Ad 3) Školní bazar – od 18. do 20. 4. 2018
Bylo by potřeba pomoci dopoledne.
Věci se již mohou nosit do školy.
p. Guberová (7.A) by mohla 18. 4. dopoledne. Přijít na cca 7:45.

Ad 4) Informace pana ředitele
Události v dubnu
Příští týden je čtvrtletní pedagogická rada.
Ve čtvrtek 12. 4. je 1. kolo přijímaček pro 9. třídy – všichni žáci 9. tříd mají volno.
Pátek pro 5. a 7. třídy - víceletá gymnázia. – pátek, úterý volno pro ty, kteří mají přihlášku.
Pak ještě 16. a 17. 4.

V sobotu 14. 4. je zápis do 1. tříd.

19. 4. 2018 – třídní schůzky.
16.30 – 1. stupeň, 17:30 – 2. stupeň.
Třídní schůzky budou stále v nouzovém režimu (kvůli stavbě).

Hřiště bylo 4. 4. předáno k užívání.
Kolaudace se kvůli podlahám přesunula na 26. 4. 2018.

30. 4. je ředitelské volno – pondělí před státním svátkem 1.5. (dtto další pondělí).

2. 5. je školení všech učitelů – bude krácení poslední vyučovací hodiny (podobně jako tomu bylo
v lednu).

V květnu – od 9.5. se přijímají žádosti o přestup do 3. a 6. tříd.



Do 3. tříd se bude doplňovat jazyková skupina francouzštiny. Přijme se 6 dětí.
Do 6. tříd budou vstupní testy 23. 5. (žádosti budou k dispozici od 9. května) – podrobné informace
jsou na webových stránkách školy.

Školní kaple
Domlouvá se doladění interiéru – aby jej stavba provedla podle požadavků školy.
Nyní je v restaurování socha sv. Voršily (od sester). Svatostánek je převzatý od sester.

Ad 5) Ostatní
Dotaz rodiče z 3.A – školní družina pro 4. třídu.
Rozsah družiny je omezený z kapacitních důvodů. Družina pro 4. třídu je dostupná od 14 hodin.
Ostatně o družinu ve 4. třídách není moc zájem.
Ohledně dalších přání  (úkoly apod.)  maminka by se mohla dotázat na možnosti  přímo vedoucí
vychovatelky v družině (pí. Lenka Budíčková).
P. Mores (zástupce 3.A v RR) předá informace rodičům.

Příští jednání RR se uskuteční ve čtvrtek 3. května 2018 v 18 hodin.

Zapsali: J. Firich, D. Volencová
5. 4. 2018
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