
Zápis z jednání Rady rodičů dne 1. 11. 2018

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

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

Ad 1) 
Noví členové RR.
2. B Gabriela Glass
2. A Pavlína Malásková
8. B Štěpánka Sunková, (Anna Mazurová)

Ad 2)
V období od minulé RR nebyla podána žádná žádost.

Ad 3)
Věci na bazar označit třídou a případně cenovkou. Věci nosit do školy až od 7. 11. – dříve ne; ve
škole nejsou skladovací kapacity.
Pomoc při vybalování a prodeji je zajištěna.
Dva tatínci pomůžou s odvozem zbylých věcí – bude s nimi řešit přímo p. Zenklová.
Věci do bazaru by měly být funkční, bez zjevných vad a čisté.

Ad 4)
Dotaz rodiče na jídelnu: Lze zamezit možnosti čerpat účet do záporných hodnot?
Tyto  dotazy  je  nutno  řešit  přímo  s jídelnou.  Škola  nebo  Rada  rodičů  by  neměly  dělat
zprostředkovatele.
Kontakt na stránkách školy - http://zssv.cz/skolni-jidelna/

Opět budou odpolední výlety s O. Benediktem – více ve Zprávách ze školy.

Ad 5)
Příští středu je čtvrtletní pedagogická rada (předběžná kvalifikace za 1. čtvrtletí) – v systému bude
vidět předběžná kvalifikace.
Lze pak probrat s učiteli během třídních schůzek.
Tř. schůzky 15.11. od 16:30 (1. stupeň) / 17:30 (2. stupeň).

Pro  rodiče  žáků  2.  tříd  bude  informativní  schůzka  ohledně  výuky  jazyků.  Informaci  dostanou
samostatně e-mailem – bylo by vhodné, aby se rodiče všech žáků 2. tříd schůzky zúčastnili.

P. ředitel nebude přítomen během třídních schůzek (bude na konferenci církevních škol).

9. 12. bude duchovní obnova pro rodiče (na faře u sv. Vojtěcha). Hlídání děti je možné zajistit.
Konkrétní informace bude zaslána později.

http://zssv.cz/skolni-jidelna/


Školská rada
Je to jiný orgán než RR, Pedagogická rada, Rada starostů.
Sdružení z řad učitelů, zřizovatele, rodičů (3, 3, 3).
Mandát je na 3 roky.
Stávající Školské radě končí mandát během listopadu 2018.
Je potřeba navrhnout kandidáty z řad rodičů. Za rodiče nemůže být někdo, kdo je zároveň učitelem.
Také by člen školské rady neměl být členem Rady rodičů. Zároveň to musí být rodiče, kteří budou
mít děti ve škole ještě minimálně 3 roky.
Bude oznámeno samostatným e-mailem a také na třídních schůzkách.
Informace o školské radě jsou dostupné na webu školy http://zssv.cz/skolska-rada/

Byla nějaká celoškolní akce na oslavu 100 let od vzniku ČSR?
Nebyla celoškolní akce, byly individuální akce ve třídách. 4. A měla projektový den.

Školní pouť – 27.9. – třetina dětí z 2. stupně nepřišla (musela se rušit část hromadné jízdenky na
vlak – jelo se do Sv. Jana pod Skalou).
Rodiče mohou omlouvat v omluvném listě – od 3 dnů zpětně. Oznámení škole formou e-mailu nebo
SMS.
Celoškolní  akce  (školní  pouť,  projektový  den,  ...)  nejsou  dny  volna  od  výuky.  Účast  žáků  je
povinná.
Dříve, když děti jely na dovolenou s rodiči ve školním roce, rodiče museli žádat školu o svolení. 

Příští jednání RR se uskuteční ve čtvrtek 6. 12. 2018 v 18 hodin.

Zapsali: J. Firich, D. Volencová
1. 11. 2018

http://zssv.cz/skolska-rada/
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