
Zápis z jednání Rady rodičů dne 13. 9. 2018

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

Program:
1) Přivítání
2) Žádosti
3) Informace p. ředitele

Ad 1) 
Poslední schůze RR bez nových členů z 1. tříd.
Na příští schůzi budou volby orgánů RR.

Zpráva revizní komise – prověří se na příští schůzi

Ad 2)
- Knižní poukázky pro 9. třídu.
- Financování školních pomůcek a obědů

p. Zenklová
bude se starat o podzimní a jarní bazar. Bude ale potřebovat pomoci – bude se řešit na příští

schůzi společně s novými členy.

Ples RR
p. Korintová letošní rok poslední organizace plesu.
Bude potřeba nový organizátor plesu.

Funkce pokladníka
Bude potřeba nahradit.

pokladník: evidovat všechny příjmy a výdaje RR.
časově nejnáročnější je najít adresáty všech plateb – aby dostali vše jak potřebují.
přístup k účtu RR.
Lze obhospodařovat účet přes mobilní aplikaci – do banky není nutno chodit.
p. Tomek řeší 1x za měsíc před RR.
Peníze  na  podporu  –  dává  se  učitelům  nebo  přes  paní  hospodářku  –  nechají  podepsat
převzetí peněz.
Doklady pak jdou zpět přes šuplík u paní hospodářky – a pak se to eviduje v xls souboru.
Je k tomu šanon s papíry – číslo dokladu dodáno...
Musí se řešit výdajové a příjmové doklady (pro hotovostní záležitosti).
Hotovost je v sejfu u pana zástupce.
Není třeba komunikovat s úřady – nepodléhá to auditu ani kontrolám.
p. Tomek může dělat pokladníka do konce kalendářního roku 2018.

Lístky na ples
budou se prodávat na vánočních trzích.

Bude i akce podobná cirkusu/vystoupení v bance.



Ad 3)
Termíny jednání RR pro šk. rok 2018/2019: 
4.10., 1.11., 6.12.
10.1., 7.2 (prázdniny 11.-15.2.), 7.3., 4.4., 2.5., 6.6.

Podzimní bazar: p. Zenklová – bude 14.-16.11.
Tř. schůzky jsou 15. 11. 2018
Vánoční trhy: 14. 12. 2018
Školní ples: 25. 1. 2019 (sál je již zamluvený)
Masopustní rej: 22. 2. 2019 (v pátek nejsou pronájmy budovy školy)

Popeleční středa je 6. 3. 2019
Jarní bazar: 10. - 12. 4. 2019
Třídní schůzky 11. 4. 2019

25.10. – setkání absolventů
Od 17 hodin mše u sv. Voršily, pak setkání ve škole.

V září – celoškolní pouť.
2. stupeň – sv. Jan pod Skalou
1. stupeň – akce po Praze

27. 9. – den před státním svátkem.

16. 9. – bude nedělní výlet pro 1. stupeň s O. Benediktem a sestrami.
Další bude pak až v listopadu.
šlo to ve zprávách ze školy

Školy v přírodě:
2 termíny: od 13. 5., 2. termín od 10. 6.

9. třídy pojedou spíše až v tom dalším termínu (1. termín koliduje s přijímačkami)

Osvětim bude v lednu – po plese.

Vánoční prázdniny se prodlužují (ředitelské volno) o 2 dny (oficiálně končí 2. 1.) – tj. začíná se až
7. 1. 2019. Bylo to přání pedagogů.
Ze zákona může být 5 dnů ředitelského volna za rok.

Organizační změny:
- nové telefony

o nelze volat z mobilu O2 na školní linky. 
Pouze do kanceláře k p. řediteli.

Jedná se o kancelář, sborovnu, pana zástupce.
Číslo p. ředitele zůstalo u O2. Nemůže z ní ale volat ven.

U jednotlivých učitelů pak budou volby k nim na stůl.
Jsou i telefony na patře ve škole.
Učitelé budou rodičům volat z těchto čísel.
Původní čísla zůstaly zachované.
Paní hospodářka může přepojovat po celé budově.

Školní e-maily: prijmeni.jmeno@zssv.cz



Osobní data dětí i rodičů by neměly chodit přes soukromé adresy. Proto školní adresy.

Výjimku mají sestry: nemají e-maily civilní, ale sestra.jméno@zssv.cz

skola@zssv – zůstává.
nebo roubicek.filip nebo reditel
p. zástupce podobně.

Papíromat je nainstalovaný v přízemí školy. Kabely na mobily a USB – nejsou potřeba.

Změna ve vývěskách na schodišti.  Jsou tam 4 vývěsky. Vlevo dole – aktuální věci.  Napravo –
tenisová škola. Nahoře vedle zvonků školní informace – platby, GDPR, telefony a mobily. Na druhé
straně – nástěnka pouze pro školní klub.

Na dveře se lepit nebude.

Doučování v úterý – divoka.michaela@zssv.cz
Může pomoci s domácími úkoly apod.

škola online – používá se zatím jen na známky – žákovská (známky a poznámky).
Do budoucna se počítá i s třídní knihou – docházka/omluvenky apod.

Klavír: 22 možností (1 lektorka). Je cca 50 zájemců. Není to ale konkurence pro umělecké školy.
Plavání: je taky omezené bazénem a lektorem – tyto jsou během pár minut pryč.
2. stupeň – tam bývá malý zájem.

Např. fotbal – 3 zájemci – neotevře se, ale nabídne se menším žákům.
Po a út je odpolední výuka – proto je tam menší nabídka kroužků.

Kroužky začínají v pátek – protože následující pátek je státní svátek.
Do 13.9. je přihlašování.

Školní družina: zájemci ze 4. tříd družinu dostali.
Pokud ještě někdo ze 4. tříd potřebuje – kontaktovat vedoucí: p. Lenka Budíčková

Školní klub: funguje hřiště i knihovna.
Na střídačku bude PC klub Sutroš a stolní tenis.
Až nebude v zimě dostupné hřiště, tak budou všechny 3.

Vyhláška na jídlo.
O velké přestávce nosí paní kuchařka přepravku – bagety, jogurty, chleby. Pak na prodej v jídelně
při obědě.
Svačiny na odpoledne by se musely dělat přes oběd – což by v jídelně personálně nestíhaly.

p. Gabrielová – nová vedoucí ve školní jídelně.

Jazyky:
současné 1. třídy mají jiný režim výuky jazyků.
Mají dva 20-minutové bloky za týden – je to seznámení s jazykem.
Tito od 4. třídy budou pak mít angličtinu.
Současné 2. třídy nemají jazyk.
3. třída má 1x En a 2x De a Fr (skupiny).



1. A i 1. B mají oba jazyky (De i Fr). 
Od 3. třídy bude pak klasická výuka. Od 4. třídy další jazyk.
V učebním plánu budou hodiny navíc.

pro letošní 1. třídy a dále:
1. a 2. třída – 2 x 20 minut
3. třída – 3 hodiny
4. třída – angličtina pak pro vě

3 a 3 hodiny
ta 3. hodina bude pak navíc – jako nepovinný předmět.

5. třída – tam pak 3 a 3 hodiny
I další nové ročníky takto budou.

Na 2. stupni má být 10 hodin pro výchovy (VV, HV) – přidala se dramatická výchova (rétorika,
vystupování, reagování na situace – práce s tělem a hlasem). Učí to p. Nika Nováková. Teď to běží
3. rokem (je to jen v 6. a 7. třídě).
V 9. třídě je půlená ČJ a matematika – kvůli lepší přípravě na přijímací zkoušky.

Akademie letos nebude. Bude divadlo na prádle (menší formát pro určitou věkovou skupinu). Bude
to ve 4. čtvrtletí ke konci šk. roku. Bude nabídnuto 1. i 2. stupni.Tj. akce bude menší.

9. třídy mohou podávat 2 přihlášky. Pokud se nedostane v 1. kole, může pak podat i více přihlášek.
2. kolo je už přebrané.

Třídnické hodiny jsou na 2. stupni každý pátek. Pro žáky jsou povinné.

Páteční mše – ve školní kapli.
V 7 hodin je škola zavřená. Někdo ale vždy počká. Nahoru se dá vyjet výtahem.
Mše je dostupná i pro rodiče. Kapacita kaple je cca 30 lidí.

Ještě bude potřeba nějaký příspěvek na školní kapli.
Lavice, klekátko, ... – inventář stál cca 100 tis. Kč.

Peníze z bazaru by měly jít na kapli. Také lze dát dar jako soukromá osoba.
Na webu v pokynech pro platby ještě je informace.

Faktury jsou zaplacené – ale šlo to z úspor sester – cca 50 tis. Kč. Bylo by potřeba dovybrat.

Příští jednání RR se uskuteční ve čtvrtek 4. října 2018 v 18 hodin.

Zapsali: J. Firich, D. Volencová
13. 9. 2018
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