
Zápis z jednání Rady rodičů dne 10. 1. 2019

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

Program:
1) Žádosti
2) Ples
3) Informace p. ředitele
4) Ostatní

Ad 1) 
Žádost školní družiny: 7500 Kč na stolní hry pro 6 oddělení družiny.
Schváleno jednomyslně.

Ad 2)
p. Korintová – prosba
Věci do tomboly – něco dodat – vouchery, nevyhovující vánoční dárky, ... – pokryjí náklady na
ples.
Prodalo se méně lístků – byla snížena kapacita sálu.
Je potřeba cca 6000 Kč – sponzor na květiny. Bude zmíněno ve zprávách ze školy.

Ad 3)
P. ředitel poděkoval za finanční pomoc škole.

Tříkrálová sbírka.
V úterý byli úspěšní, dnes to bylo horší.
Zítra budou koledníci chodit i po škole – 3. A zazpívá spolužákům.

P. Sunshine (učitelka angličtiny) – nenastoupí ve 2. pololetí (zdravotní důvody).
Naplánované konverzace se pokusí řešit s jiným lektorem – jednání probíhají.

Příští pátek končí klasifikace za 1. pololetí. Porada učitelů bude 23. ledna.

Školní ples – řeší se možný návrat do Ládví – dříve tam bývaly plesy. Sál je prostornější. Sál je
potřeba rezervovat cca rok dopředu. 
Ani 8. třídy se na letošní ples nedostanou (ani na stání). Letos bylo cca o 100 lístků méně, než by
bylo potřeba.
Předtančení by se mohlo pak znovu prezentovat ve škole (Divadlo na prádle nebo v tělocvičně).
Akademie v Salesiánském divadle letos nebude.

V týdnu od 21. ledna bude fotografování žáků do školní ročenky.
Bude náhradní termín pro ty, kteří v daném týdnu nebudou.

Poslední týden v lednu mají žáci 9. tříd zájezd do Osvětimi.

31.1. je vysvědčení, 1.2. prázdniny.

Příští úterý bude další jednání Školské rady – bude se řešit financování školy.
Pokud má škola srovnat tarify s veřejnými školami, bude potřeba spolupráce rodičů.



Jedná se o cca 3,5 mil. Kč. Ministerstvo oznámilo, že dotace už nebude.
Rozvojový program ve Sněmovně neprošel.
Rodiče budou přizváni ke společnému jednání k řešení finanční situace. Škola nemá z ministerstva
peníze na zaplacení učitelů srovnatelné s veřejnými školami (týká se všech církevních škol).

Obědy zdarma pro děti se týkají jen veřejných škol, nikoliv církevních nebo soukromých.
Magistrát plánuje přidat školám, ale jen jimi zřízeným školám – tj. veřejným.

Ministerstvo  nikdy  nezveřejnilo,  jak  se  počítají  normativy.  Církevní  školy  mají  mírně  vyšší
normativ než soukromé školy.

Normativ na letošní rok bude znám koncem ledna.

Ad 4)
Školní bazar – 35 497 Kč
Na vybavení kaple dáno 22664 Kč, zbytek do třídních fondů.

Průzkum zájmu o jazyky: vypadá to na 2 anglické, 1 Fr a 1 De skupina.
Zájem o De a Fr je – krize nehrozí.

Poděkování p. Tomkovi za skvělou práci pokladníka.
S p. Moresem si agendu předali.

Příští jednání RR se uskuteční ve čtvrtek 7. 2. 2019 v 18 hodin.
Zapsali: J. Firich, D. Volencová
10. 1. 2019
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