
Zápis z jednání Rady rodičů dne 4. 9. 2019

Přítomni:
Za ZŠ sv. Voršily: p. ředitel
Za sestry: Sr. Benedikta
Za RR: viz prezenční listina
Přítomni: 

1.A  Dagmar  Svatošová,  1.B  Hana  Drahošová,  3.A  Pavol  Smolárik,  3.B  Jan  Firich,  
4.A Antonín Mores, 4.B František Janáč, 5.A Kamila Malinská, 5.B Dagmar Volencová,  
6.B  Petra  Fajfrová,  7.A Kateřina  Gucfová,  7.B  Petr  Chvátal,  8.A Alžběta  Vrablová,  
8.B Štěpánka Sunková, 9.B Helena Ladová Lišková

Omluveni: 
2.A Anna Ježková, 2.B Martin Štefan, 6.A Kristina Vorlíčková, 9.A Zuzana Fischerová

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

Ad 1) 
Nebyla podána žádná žádost

Ad 2)
Kalendář pro tento školní rok.
Zítra třídní schůzky.
16.9. celoškolní pouť (2. stupeň na Tetín, 1. stupeň po Praze – místa v blízkosti školy).
18.10. setkání absolventů.
Pak následuje Voršilský týden.
Potom prázdniny – budou celý týden – od 28.10. až do 1.11.
Čtvrtletní pedagogická rada 13.11.
Třídní schůzky 21.11.
Následně podzimní školní bazar.
8.12. duchovní obnova pro rodiče na faře u sv. Vojtěcha
13.12. – Vánoční trhy
20.12. – poslední výuka.
Pak 2 týdny vánočních prázdnin.
Do školy 6.1.2020.

Uzávěrka klasifikace bude 17.1.2020.

24.1.2020 bude školní ples.

27.-28.1. – 9. třídy jedou do Osvětimi.

Vysvědčení se vydává ve čtvrtek 30.1.
V pátek 31.1. jsou pololetní prázdniny.

Jarní prázdniny: 17.2. – 21.2. 2020.
Po jarních prázdninách je pak Popeleční středa.
8.3. – duchovní obnova pro rodiče.
19.3. bude den otevřených dveří.



Od tohoto data registrace do 1. ročníku.
Zápis do 1. ročníku bude v sobotu 4.4.2020.

Po Velikonocích budou přijímací zkoušky na střední školy (termín bude určen do konce září).

Školy v přírodě:
1. termín od 18. do 22. 5.
2. termín od 1. do 5. 6.

Není potvrzený lyžák ani zimní škola v přírodě (uvažuje o tom 4. B).

P. učitelka Hojná – zájezd do Švýcarska – 11. – 13. 6. – pro žáky 7. – 9. ročníku (především pro
němčináře) – otevřeno i ostatním zájemcům, aby se naplnil autobus.

Uzávěrka klasifikace 12. 6.
Do 19.6. bude výuka podle rozvrhu.
Konec šk. roku bude 26. 6. 2020.

7.6. – 30. let od zřízení školy ZSSV.
Bude slavnostní mše sv. – bude celebrovat o. biskup Malý (v kostele sv. Voršily). 

Letos  je  v plánu  Akademie  –  řeší  se  prostor  a  termín.  Možným  řešením  je  udělat  produkci
opakovaně. Akademie (pokud bude) bude v červnu.

Termín Masopustního reje:
Pátek 7.2. (14. 2. je pátek před školními prázdninami).

p. Lišková – pan ředitel  přečte na třídních schůzkách 2.  stupně v hlášení rozhlasem, že přijdou
v 18. hodin do tříd řešit školní ples.

Školné – zahraničí a domácí škola – platba 25 % za školné.

Finanční situace je dobrá – co se vybralo na jaře pokrylo deficit z loňského roku.
Platební morálka rodičů je výborná.
Nyní jsou pouze 3 děti, kde není podepsána smlouva (případně odešly ze školy).

V 540 žácích je 54 dětí v domácím vzdělávání, 24 je v zahraničí.
Kapacita třídy je 30 dětí.

Výuka francouzštiny: kvalitu výuky se podařilo zachovat.
Jedna z kolegyň už byla v červnu na adaptaci (od p. Zemanové a p. Kolářové převzala materiály).
Další je lektorka na Francouzském institutu.
P. učitelka Zemanová si nyní dodělává postgraduální vzdělávání a potřebuje na ně čas.

Program pro nadané děti je předán a zajišťuje jej p. uč. Šilarová – nyní má 1. A.

Udělala se protihluková příčka mezi gymnastickým sálem a bazénem. V gymnastickém sále jsou
také nově instalována zrcadla.

4.B, 6.A a 6.B – noví třídní učitelé.

Dramatický kroužek – byl v jednání. Kateřina Czernová.



Je nová paní vrátná – Pavlína Frantová.

Zástupci RR: zjistit zpětnou vazbu k celoškolní mši sv. v Týnském chrámu a dát vědět p. řediteli.

Termíny jednání RR ve školním roce 2019/2020:
3. 10., 7. 11., St. 4.12. (5.12. je Mikuláš), 9.1., 6.2., 5.3., 2.4., 6.5., 4.6.

Ad 3)
Fond Rady rodičů – neměnit výši příspěvku.

p. Gucfová – zajde do 1. tříd představit Radu rodičů.
p. Mores – připraví seznamy tříd pro platby do fondu Rady rodičů.
p. Firich – připraví text pro pana ředitele – informace o Radě rodičů na třídní schůzky.

Příští jednání RR se uskuteční ve středu 3. 10. 2019 v 18 hodin.
Zapsali: J. Firich, D. Volencová
4. 9. 2019
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