
Zápis z jednání Rady rodičů dne 4. 4. 2019

Přítomni:
Za ZŠ sv. Voršily: p. ředitel
Za sestry: s. Anděla
Za RR: viz prezenční listina
Nezastoupené třídy: 2.A, 4.B, 5.A, 7.B

Program:
1) p. Ajjanová
2) Žádosti
3) Bazar
4) Informace p. ředitele

Ad 1) p. Iveta Ajjanová.
Je zaměstnankyní Suverénního řádu Maltézských rytířů – České velkopřevorství.
Poskytla informace o rodinách iráckých dětí, které navštěvují ZŠ sv. Voršily.

RR na 2. pololetí zaplatila obědy, školu v přírodě a plavání.
Platby spojené s povinnou školní docházkou (oběd, škola v přírodě, případně plavání).
Dětem obědy chutnají a objednávají si je samy.

Ad 2) 
Byly podány 2 žádosti.
1. žádost: Platby spojené s povinnou školní docházkou iráckých dětí.
2. žádost: Zpětné proplacení pomůcek na lyžařský výcvik. 
Obě žádosti schváleny jednomyslně.

Ad 3)
Školní bazar
Směny jsou pokryté.
Paní, které letos nově spravuje kuchyňku. Možná se ztrácely věci z kuchyňky.

Hlasování: Peníze za bazar půjdou do fondu RR. Můžou se použít dle potřeby.
Schváleno jednomyslné.

Ad 4)
V sobotu zápis.
110 registrovaných zájemců. Bere se 56 uchazečů, případně 2 zahraniční navíc.

V pondělí – začíná režim nepřezouvání pro žáky 2. stupně.
Celý TV areál včetně knihovny – tam přezouvání platí.
Na 1. stupni jsou koberce – tam se žáci přezouvají.

Čtvrtletní hodnocení během příštího týdne.
Rodiče by měli navštěvovat elektronickou žák. knížku.
V případě ztráty hesla pan zástupce může poslat nové heslo.

Tř. schůzky budou příští čtvrtek 11. 4. od 16:30 a 17:30.
p. ředitel do 16:00 nebude k dispozici.



Přijímací zkoušky na střední školy.
termín 12.4. – všichni 9. budou uvolněni (i následující týden).
5. a 7. třídy – ti, kdo dělají přijímačky, jsou uvolnění.

17.4. křížová cesta pro 2. stupeň – půjdou na Petřín – 5. a 6. vyučovací hodinu. Konec cca 13:15.
Čt a pátek je volno.
Po Velikonocích plánuje 9. třída akci ke Dni Země.

Podoba zahajovací mše sv. 2. 9.
2 mše sv. vs. 1 mše sv. společná pro oba stupně.
Pokud by to byla jedna společná, byla by v jiném kostele.
Členové RR by měli zjistit na třídních schůzkách a dát vědět p. řediteli na příštím jednání RR.

Matematický klokan
Jedna ze soutěží, která se dělá na základních a středních školách.
Je to mezinárodní soutěž.
Jsou to neučebnicové metody. Jsou spíše o přemýšlení než o konkrétních znalostech.
Jsou různé strategie řešení.

Na 1. stupni se dělá plošně.
Pokud dítě nechce být zveřejněno v seznamu řešitelů, může být vyřazeno ze seznamu.
Na základě výsledku se nedělá žádné hodnocení dítěte.

Na 2. stupni je to pro přihlášené žáky.

Příští jednání RR se uskuteční ve čtvrtek 2. 5. 2019 v 18 hodin.
Zapsali: J. Firich, D. Volencová
4. 4. 2019
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