
Zápis z jednání Rady rodičů dne 7. 2. 2019

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

Program:
1) Sestry
2) Žádosti
3) Masopustní rej
4) Informace p. ředitele
5) Ostatní

Ad 1) 
Dita Slezáková – s. Anděla
S. Anděla byla jmenovaná představenou místní komunity.

Ad 2)
Byly podány 2 žádosti.
1. žádost schválena (4000 Kč).
2. žádost – vyžádáno doplnění informací.

Ad 3)
Masopustní rej

p. Masopustová s kolegou obstará program pro 1. stupeň

Várnice – vyzvedávalo se okolo 13:30. – Dvě várnice přinesou žáci 9. tříd): P. Jirsová, P. Dubnová.

Aparatura pro 2. stupeň – byla půjčená z YMCA. Za poplatek by šlo získat. Je potřeba také zajistit
odvoz aparatury. – p. Volencová.

Občerstvení – šťáva a rohlíky. – p. Firich
Kabel na připojení na internet (50m) – dodal loni p. Firich. Je uložen u pana zástupce k opětovnému
použití.

pro 1. stupeň balonky a bonbony.  – p. Volencová
Dozor u dveří:
15:30 – 17:30 – 1. stupeň. P. Jirsová, P. Dubnová.
18:00 – cca 21 ? – 2. stupeň. Zástupci 2. stupně osloví svoje rodiče. Je potřeba cca 5-6 lidí.

DJ, dozor, ... – večer jsme jim objednali pizzu.

Ad 4)
p. Kučera, p. Kocek – rodiče žáků – diskuse k financování školy. Dotazy zodpověděl p. ředitel.

Po jarních prázdninách v pátek masopustní rej.
Od 26.2. lyžařský výcvik pro 7. třídy.



Začátkem března návštěva O. biskupa Malého.

Dnes jednání s O. biskupem Malým – p. ředitel, s. Anděla, p. Lipková.
Informování o situaci ve škole. Jak to vypadá, jaká je výzva rodičů.
AP pošle prohlášení po jarních prázdninách.

P. Čech – ČBK – p. ředitel jej požádal také o vyjádření. Pošlou po jarních prázdninách.

P. Lipková – předsedkyně školské rady; potvrzuje průběh jednání na AP.

p. Kučera
Dítě v 1.B a v 5.B.

Přednesl návrh - požádat AP o pomoc s řešením situace.

P. ředitel: AP není zřizovatel ZSSV. Nemůžeme očekávat zásadní pomoc.
AP objasní situaci ekonomiky v církvi. Pomoc půjde spíše na jimi zřizované školy.
Žádáme AP o nalezení pomoci pro rodiny – samoživitelky apod.
AP je samo ve svízelné situaci a nemá zdroje.
AP dodá podrobnější prohlášení o stavu a postoji k církevním školám.
Měli bychom se spíše obrátit na charitu – P. Balíka.

Je možnost změnit záměr tříkrálové sbírky – výtěžek půjde pro rodiny, které to potřebují.
Někteří rodiče již posílají platby navíc – fond se tímto plní.
Cílem  je,  aby  naši  školu  nemusely  opouštět  rodiny,  pro  které  je  obtížné  hradit  příspěvek  na
vzdělávání.
Také proběhlo jednání s MČ Praha 1 – bylo by možné žádat o sociální dávky pro děti z Prahy 1.
Toto asi pro ZSSV není – spíše by se mělo týkat dětí na školách na Praze 1. Jednání ještě bude
probíhat.

Na AP byla paní Novotná za rodiče a tlumočila názory rodičů z obou stran.
Prohlášení AP by mělo přijít 19.2.2019.
Za ČBK by také mělo být prohlášení (zatím nevíme přesný termín).

Včera ministerstvo zveřejnilo nové normativy.
Nový normativ je vyšší o 10% oproti předchozímu roku – tj. ministerstvo dorovnalo navýšení platů,
které bylo v roce 2017. Deficit oproti navýšení od r. 2019 zůstává.
Na straně učitelů je omezená nabídka – je obtížné sehnat kvalitní pedagogy. Klíčoví jsou třídní
učitelé.
Příspěvek od rodičů pokryje tento deficit pro navýšení mezd. Rozdíl navýšení je oproti průměru cca
3-5 tis. Kč.

Praha – 1 mld. Kč – jsou plánovány pro veřejné školy. Z tohoto důvodu není možné poskytnout
církevním nebo soukromým školám.
Další  informace  viz  např.  https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/koalice-praha-skolstvi-penize-pro-
ucitele-zdenek-hrib-jiri-pospisil-jan-cizinsky.A181016_114315_domaci_nub

Letos na podzim nebo od začátku nového roku bude pravděpodobně další navýšení platů.
P. ředitel nemá v plánu v brzké době navyšovat příspěvek od rodičů. Na několik let by měl být beze
změny. Pokud by se navyšovalo, tak nově příchozím žákům.

Pokud chtějí jiní rodiče uhradit příspěvek za někoho jiného – poslat do fondu.

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/koalice-praha-skolstvi-penize-pro-ucitele-zdenek-hrib-jiri-pospisil-jan-cizinsky.A181016_114315_domaci_nub
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/koalice-praha-skolstvi-penize-pro-ucitele-zdenek-hrib-jiri-pospisil-jan-cizinsky.A181016_114315_domaci_nub


Veřejné  školy  –  vše  jde  přes  magistrát  (magistrát  dostává  peníze  od  ministerstva  na  základě
normativu, ale může k tomu přihodit i peníze magistrátu – což dělá).

SCIO škola ve Stodůlkách – 9800 Kč měsíčně (školné).
AG – letos 12000 Kč ročně (dříve bylo 6-9 tis. Kč).

PORG – nadace – sociální nebo studijní stipendia.
Něco podobného by mohlo vzniknout na ZSSV.

Navázat partnerství mezi Školskou radou a Radou rodičů.
Zamyslet se, jak RR bude v nové situaci školy působit.

Rodiče by měli pocítit pozitiva školy. Jednorázové akce by se měly používat na doplnění fondu RR.
Bazary, benefiční koncerty, ... – doplnění do fondu RR.
V některých školách se organizují koncerty jako charita – pro RR.

Příští jednání RR se uskuteční ve čtvrtek 7. 3. 2019 v 18 hodin.
Zapsali: J. Firich, D. Volencová
7. 2. 2019
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