
Zápis z jednání Rady rodičů dne 4. 10. 2018

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

Program:
1) Přivítání
2) Žádosti
3) Podzimní bazar
4) Ostatní
5) Informace p. ředitele

Ad 1) 
Noví členové RR.
Obecné informace o RR – náplň činnosti apod.
Informace o hospodaření RR za minulý šk. rok.
Příspěvky: vybírá se 500 Kč na rodinu (pokud je více žáků, platí se většinou za nejstaršího žáka).
Číslo účtu je na stránkách školy – sekce RR. Do platby – dát informace – jméno žáka a třída.

Volby do RR:
Volební komise:

předseda: Martin Štefan
člen: Dagmar Svatošová
člen: Kristýna Jirsová

Předsedkyně – výsledek volby:
Dagmar Volencová

Místopředseda – výsledek volby:
Jan Firich

Pokladník – výsledek volby:
Antonín Mores

Revizní komise:
Anna Ježková
Dagmar Svatošová
Kristina Vorlíčková

Ad 2)
Projednány 3 žádosti o příspěvek.

Ad 3)
14. – 16. 11. – podzimní bazar (st, čt – bývá do 16 hodin, pátek končí dříve)
Jsou potřeba pomocníci především na dopoledne. Jsou zajištěny všechny 3 dny.

Ad 4)
Ples: Helena Ladová Lišková (9.B) – letos bude s paní Korintovou.
Příští rok by mohla pokračovat – pokud s ní bude další spolupracovník do tandemu



Testy žáků
Testy – nemělo by být více velkých testů v 1 školní den
Netestovat hned 1. hodinu výuky v září (se známkováním). Může být jako informační test.
Materiály nad rámec učebnic by pro děti měly být dostupné ke stažení (od učitele, ne od spolužáků).

Ad 5)
Voršilský týden – 21. 10. je sv. Voršily.
Následující týden budou 2 celoškolní mše (út. 2, st, st – 1 .stupeň)
Ve čtvrtek setkání absolventů. Budou vyvěšena tabla bývalých žáků a učitelů.
Pokud známe absolventy nebo bývalé učitele – určitě jim dát vědět.
V tomto týdnu také bude relace ke sv. Voršile.
Sestry se budou účastnit. Mohlo by být např. setkání sester s rodiči, informace o komunitě sester
apod.

Podzimní prázdniny – 29. a 30. 10.
31. 10. se jde do školy.

4.11. – další nedělní výlet pro 1. stupeň s O. Benediktem a sestrami.

Dotaz: jídla ve školní jídelně – dělat jen 2 jídla, ale chutnější.
Tyto dotazy řešit přímo s provozovatelem jídelny, ne přes školu (dotazy ohledně obědů i svačin).

Hodinové písemky – píší se do třídní knihy, jsou oznámené týden dopředu.
Malé práce – do 15 minut – mohou se vyskytnou více v jednom dni (nelze organizačně zvládnout).
Více velkých písemek v 1 dni – řešit přímo s učitelem/učiteli těchto předmětů.
Předávání informací mezi žáky (pokud někdo chyběl apod.) – lze řešit s učitelem předmětu nebo
s třídním učitelem, aby žák mohl dostat informaci o probírané látce.

Rodiče by měli mít informaci od učitelů, jak bude žák hodnocen. Z čeho budou žáci hodnoceni,
jaké bude frekvence testů, písemek, referátů apod. Tyto informace měly být předány na třídních
schůzkách.

Dostupnější lyžařský výcvik pro 2. stupeň.
Některé děti ani na lyžařský výcvik jet nechtějí.
p. Štefan zkusí zjistit možnosti.

Voršilské kredity
Nezapomnělo se na ně. Nyní p. ředitel řeší jinou agendu, kvůli které nebyl na kredity v září čas.
V červnu o ně nebyl moc zájem. Během října budou opět aktivní.

Výměnné pobyty v Německu.
Veškeré snahy, které učitelky NJ loni vyvinuly, zůstaly bez odezvy (nebyl zájem z německé strany).
Zkoušelo se několik škol (veřejné i církevní školy).
FR výměnné pobyty skončily ještě dříve – zájem postupně upadnul. 

Příští jednání RR se uskuteční ve čtvrtek 1. 11. 2018 v 18 hodin.

Zapsali: J. Firich, D. Volencová
4. 10. 2018
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