
Zápis z jednání Rady rodičů dne 7. 3. 2019

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

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

Ad 1)
Nebyla podána žádná žádost.

Schválení příspěvku.
Pokud  RR schválí  na  žádost,  měl  by  to  automaticky  řešit  zástupce  dané  třídy  a  domluvit  se
s pokladníkem na předání peněz.

Ad 2)
P. ředitel poděkoval za pomoc a hladký průběh Masopustního reje.

Duchovní obnova
P. zástupce poslal ve zprávách poznámku. Bude v neděli 17.3. od 15:00 u sv. Vojtěcha.
Povede ji jáhen Fr. Čech.
O. Benedikt bude přítomen jako zpovědník.
Téma: Jak společně putovat postní dobou.

Čtvrtek 21.3.– Den otevřených dveří.
Možnost nahlédnout do výuky (běží běžná výuka). Nelze fotografovat ve třídě (není na to souhlas).
Odpoledne pak komentovaná prohlídka školy (od 15 do 17 hodin).

Tento den je také zahájena elektronická registrace do 1. ročníku.
Zápis je v sobotu 6. 4. – do tohoto termínu bude možná registrace.
Zápisu se lze účastnit i bez registrace – ale nebude rezervován konkrétní čas.

Soutěž Matematický klokan
Na 1. stupni pod vedením třídních učitelů (většinou se účastní celá třída)
Na 2. stupni výběrově pro přihlášené žáky.

Prosba
P. školník dělá vrátného. P. Krejčí je nemocen – plánuje ukončit činnost ze zdravotních důvodů.
Pokud  víme  o  osobě,  která  by  chtěla  dělat  vrátnou  službu  –  dát  vědět  paní  hospodářce
(kancelar@zssv.cz)
Sestry  hledají  sekretářku  do  sekretariátu  v  komunitě  –  informace  byla  ve  zprávách.  Práce  na
poloviční úvazek.

Financování školy
Finanční pomoc z AP nelze očekávat (finanční situace to nedovoluje).
Stejně tak ČBK – nemají prostředky pro financování škol.
Hlavním zdrojem je ministerstvo.

dotace, rozvojové programy – tyto možnosti jsou vyčerpány.



Ministerstvo školám na základě žádosti žádné prostředky navíc nedá.
P. Večeřová jasně vysvětlila zástupcům škol, jaké jsou možnosti financování.
    
Magistrát vypisuje grantový projekt – škola plánuje podat žádost.
    
Jednání s magistrátem ohledně podpory rodin, které mají omezené zdroje.
Magistrát řeší jen jím zřizované školy a nehodlá financovat jiné školy.

Smlouvu podepsala valná většina rodičů.
23  žáků  nemá  podepsaný  dodatek.  Důvody  jsou  často  nepochopení  nebo  neochota  naslouchat
argumentům.
Z nepodepsaných smluv někteří rodiče zaplatili (8 lidí) – mají spíše problém se zavázat k platbám.
Někteří z rodičů oznámili, že chtějí dát dítě na jinou školu.
Aktuálně je zaplaceno 60 % příspěvků.
    
Slevy. 
Celkem jsou slevy na 70 žáků – většinou slevy na sourozence.
Slev na finanční tíseň bylo cca 5.
Tříkrálová sbírka – výtěžek bude věnován do fondu na vzdělávání.
    
Jeden rodič nechce zaplatit jako ze smlouvy, ale jako dar. Pokud je to ale na úhradu konkrétního
studia  –  nelze  použít  jako  dar.  Kontrola  by  to  okamžitě  odhalila  a  rozporovala.  Je  to  služba
(vzdělávání dětí), kterou obecně nelze hradit darem. Dar nemůže být vázán na předem dané služby.
Příspěvek na vzdělávání škola nedaní (není to zisk). Daní se např. příjmy z pronájmu prostor apod.

AP chce lépe propagovat Svatováclavskou sbírku a z ní následně přispět školám (ZSSV letos z této
sbírky dostala 50 tis. Kč).
Větší investice jdou do budov (nyní se řeší problém školy na Praze 8). Ale tyto prostředky jsou
pouze na investice, nikoliv náklady na provoz.
100 mil. od ČBK je na všechny církevní školy v ČR, kterých je cca 140, tj. je to 700 tis. na školu.
    
MŠMT – předloňské navýšení ministerstvo dorovná. Tj. to, co chybělo loni, nyní v rozpočtu je. Ale
lednové navýšení mezd bude dorovnán až za rok. Příspěvek na vzdělávání by měl vykrýt tento
rozdíl.
    
Ad 3)
Masopustní rej
Z RR minimální zájem o komunikaci na téma spoluúčasti na organizaci. Velké díky paní Ladové
Liškové  za  spolupráci  s  třídní  učitelkou  paní  Šafusovou;  pomohlo  několik  žáků  9.  B  (kromě
„osvědčených“ maminek).

RR
Role přestávají být formální.
Bude potřeba více se napojit na učitele a rodiče. Budeme muset vymyslet organizování věcí. Pokud
neseženeme rodiče, zůstane to na nás.
Mít kontakty na rodiče – aby se v rámci třídy zapojovali.

paní za 8.B
Udělá leták o tom, co RR dělá a na co přispívá.

28.3. – den učitelů
Obvykle bývá květina a káva do sborovny.



p. Gucfová a p. Lipková loni rozdávaly učitelům květiny. Ve sborovně byla pyramida z kapslí kávy.
p. Gucfová zajistí květiny (objednává květiny do ND). Kávu zajistí p. Volencová s p. Zenklovou.
p. Gucfová, p. Lipková a p. Volencová budou rozdávat květiny učitelům.

– Irácké děti
p. Ajjanová (velkopřevorství Maltézských rytířů)
Mohla by RR poskytnout více informací o iráckých dětech.

Ples RR
p. Gucfová,
p. Farag a p. Lišková (9.B)
Včera se sešli s managerem nového sálu, kde se bude konat příští rok ples školy.
Domovina na Maninách. Za totality tam bylo i kino.
Od letošního ledna to má ve správě nový manager.
Metro na Palmovku nebo Vltavskou a pak tramvají.
Dělnická ul. – u Libeňského mostu.
Sál má kapacitu 460 míst a je cenově přijatelný.

Příští jednání RR se uskuteční ve čtvrtek 4. 4. 2019 v 18 hodin.
Zapsali: J. Firich, D. Volencová
7. 3. 2019
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