
Zápis z jednání Rady rodičů dne 7 6. 2018

Přítomni:
Za ZŠ sv. Voršily: p. ředitel
Za RR: viz prezenční listina

Ve školním roce poslední jednání RR. 
Projednána žádost o příspěvek pro na výcvikový lyžařský kurz v poloviční výši – tj. 4500 Kč. RR
žádost zamítla s odkazem na předchozí podobné žádosti a jejich zamítnutí. 

Na RR se obrátili učitelé s žádostí, zda bychom nemohli přispět finanční částkou na každoroční
několika denní duchovní obnovu v Kostelním Vydří. Schválena částka 5000 Kč na dopravu aj.

Dodatečně  schválena  žádost  o  příspěvek  na  školu  v  přírodě  pro  syna  v  9.  třídě.  Byl  schválen
příspěvek – resp. náklady – ve výši 2800,- Kč.

D. Volencová navrhla zopakovat loňské obdarování pedagogického sboru a zaměstnanců školy na
konci  školního  roku.  Byla  schválena  částka  7200,-  Kč  (72  členů  pedagogického  sboru  a
zaměstnanců školy) jako poděkování za pestrý školní život dětí, za energii a trpělivost vloženou do
výchovy  a  vzdělávání  dětí.  Konkrétně  objednáme  prostřednictvím  paní  Řeřichové  1  láhev
moravského vína pro každého člena pedagogického sboru (což je cca 100 Kč na osobu)

Ředitel pan Roubíček pozval RR na svěcení kaple za přítomnosti arcibiskupa Dominika Duky dne
6. června.

Dne 10. 6. svaté přijímání, křest tří dětí
Pedagogická rada – uzávěrka vysvědčení je 20. 6.

Režim v posledních dnech do prázdnin:
do 22. 6. platí běžný rozvrh
od 25. 6. neplatí rozvrh, projekty, třídní individuální programy (9. tř. výlet aj.)

Poslední školní mše tentokrát rozdělena, příliš mnoho lidí.
1. stupeň v úterý 26. 6.
2. stupeň ve středu 27. 6.

Závěrečné jednání pedagogického sboru bude ve středu 27. 6., pozváni zástupci RR

První setkání RR po prázdninách bude 13. září.  Tedy až po třídních schůzkách, které budou ve
čtvrtek 6. 9. 2018. Jinak to nešlo, chtě-li li jsme zachovat již zaběhnuté čtvrtky. 

Zapsala Dagmar Volencová
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