
Zápis z jednání Rady rodičů dne 2. 5. 2019

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

1.A Dagmar  Svatošová,  1.B Hana  Drahošová,  2.A Anna Ježková,  2.B  Gabriela  Glass,  
3.A Zuzana  Honetschlägerová,  4.A Antonín  Mores,  4.B  František  Janáč,  5.B  Dagmar
Volencová,  6.B  Petra  Hrubá,  7.B  Klára  Kuthanová,  8.A Kristýna  Jirsová,  9.A Zuzana
Fischerová

Omluveni: 
3.B Jan Firich, 6.A Kristýna Vorlíčková, 8.B Štěpánka Sunková, 9.B Helena Ladová Lišková

Nezastoupeny třídy: 
5.A, 7.A

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

Ad 1)
Byly podány a schváleny 3 žádosti:
1. žádost: příspěvek na školu v přírodě.
2. žádost: příspěvek na duchovní obnovu pro učitele.
3. žádost: příspěvek pro kroužky v družině.

Také byly schváleny poukázky na knihy ve výši 200 Kč pro každého letošního absolventa školy.

Ad 2)
- Akademie – divadlo na Prádle

Lístky budou v prodeji ve vrátnici od 7.5.
Druhý stupeň - od 17 hod. A od 18.30 stejný program (třídy) v obou blocích
První stupeň – ve středu 22.5. – program není stejný, od 17h a od 19h / generálka dopoledne
22.5.

- Školy v přírodě od 13 do 18. 5. – první termín, 2.B, 3.A, 8.B, 9.A,B
od 10.6. do 14.6. další třídy (+ 9.A,B)

- Přijímání žáků do 6-tých tříd, všechny informace jsou na web. stránkách, od 6.5. budou přijímány
žádosti, 22.5. přijímačky
-  První  třídy  –  15.5.  bude první  schůzka  pro  rodiče  budoucích  žáků  prvních  tříd,  podávají  se
základní informace, pí. Šarová a Masopustová budou přítomny
- 29.5. ve středu – proběhne školení s Mgr. Veselou, proběhne drobná úprava rozvrhu

- Dále se debatovalo na téma školní mše sv. na začátku roku. Výchozí požadavek – z kapacitních
důvodů  není  dále  možné  sloužit  mši  za  přítomnosti  obou  stupňů  a  rodičů  zároveň.  Z  tohoto
předpokladu vycházejí dvě varianty:

 Buď pokračovat v oddělených mších – každý stupeň zvlášť nebo přemístit zahajovací mši za
přítomnosti obou stupňů a rodičů v jiném kostele. Nabízí se např. Týn nebo Salvátor aj.

 Názory nejednotné, námitky – škoda měnit intimní prostředí sv. Voršily (sourozenci v obou
stupních), problematika doprovázení dětí do okolních kostelů aj. 



Ad 3)
Fotografování RR do ročenky školy.

Příští jednání RR se uskuteční ve čtvrtek 6. 6. 2019 v 18 hodin.
Zapsali: A. Ježková, D. Volencová
2. 5. 2019
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