
Zápis  z  jednání  Rady rodičů  dne  6.  12.  2018  a  mimořádného jednání  Rady
rodičů dne 13. 12. 2018

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

Program:
1) Volba do Školské rady
2) Žádosti
3) Ples
4) Ostatní
5) Informace p. ředitele
6) Mimořádné jednání 13.12.2018

Ad 1) 
Volební komise:
p. Anna Ježková, p. Hana Drahošová, p. Petra Fajfrová

Kandidáti: 6 kandidátů
p. Kristýna Dubnová
p. Peter Harnoc
p. Alžběta Havlínová
p. Richard Kraus
p. Helena Lipková
p. Jitka Novotná

Představení kandidátů.
Dotazy.
Seznámení s činností Školské rady a přečtení jednacího řádu Školské rady.

Dostavilo se zástupců žáků: 19
Odevzdaných lístků: 18
Platných lístků: 18

Výsledek volby:
Zvolená Školská rada: p. Jitka Novotná, p. Helena Lipková, p. Alžběta Havlínová

Detaily v samostatném zápise: Zápis o volbě do školské rady 2018.

Ad 2) 
Byly podány 2 žádosti.
1. žádost schválena (500 Kč).
2. žádost – vyžádáno doplnění informací.



Ad 3)
p. Korintová – prosba
Věci do tomboly - něco dodat – vouchery, nevyhovující vánoční dárky, ...

Chybí sponzor na květiny – někdo, kdo má zahradnictví nebo sponzora na květiny. – květinové dary
pro učitele. Věci do tomboly se donáší do školy začátkem ledna.
Prodej lístků na ples – během vánočních trhů – zajistí zástupci rodičů z 9. tříd. (lístky rozebrány
9. třídami – letos také bylo méně míst kvůli bezpečnostním předpisům hotelu).

Ad 4)
Školní jídelna – kvalita jídla.
Je možné zajít do jídelny a koupit si oběd – na ověření kvality oběda.
Lze zapsat hodnocení kvality jídla. Ideálně zapsat jméno rodiče a poznámky k obědu.
Paní Kuthanová (7.B) chodí do jídelny často a píše si poznámky.

Ad 5)
p. ředitel poděkoval za volbu zástupců rodičů do Školské rady

Probíhají adventní obnovy ve třídách.Rodiče – 9.12. – duchovní obnova.
Rorátní mše za školu v pátek ráno v kapli ve škole.

Příští týden vánoční trhy. Rodiče by měli pomoci.
Žáci 2. stupně budou mít zkrácené vyučování – výuka bude do 4. hodiny. Během 5. a 6. hodiny
příprava učeben. Trhy od 15 do 18 hodin, do 19 hodin pak úklid. Hrubý úklid je potřeba udělat
s pomocí dětí (vrácení nábytku na místa apod.). Družina bude jen do 15 hodin – děti pak budou
přivedeny do školy. Školní klub také bude jen do 15 hodin, kroužky (klavír, flétny, ...) poběží.

Poslední týden před Vánocemi – 19.12. je besídka. Akce pro celý pedagogický sbor – družina bude
jen do 15 hodin, aby se vychovatelky mohly také zúčastnit.

Vánoční besídky tříd budou v pátek 21.12. – na 1. stupni podle preferencí třídního učitele.
2. stupeň bude mít besídky 5. a 6. hodinu.

Vánoční prázdniny prodlouženy o 3. a 4. ledna – ředitelské volno. Prázdniny budou 2 týdny.
V této době ale už začíná Tříkrálová sbírka. Je potřeba zajistit dospělý doprovod – kontakt je sestra
Magdalena. Koledování začíná už v období prázdnin/ředitelského volna.
Následující týden (od 6.1.) koledování pokračuje.

8.1.2019 je celostupňová mše sv. pro 2. stupeň. Ve středu 9.1. bude mše sv. jen pro 1. ročníky.
Také proběhne tříkrálové žehnání – O. Hudema projde celou školu.

Ad 6) 
Rada rodičů poskytla škole mimořádnou finanční podporu ve výši 118000 Kč.
Dar schválen jednomyslně všemi přítomnými členy RR.

Příští jednání RR se uskuteční ve čtvrtek 10. 1. 2019 v 18 hodin.

Zapsali: J. Firich, D. Volencová
6. 12. 2018, 13. 12. 2018
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