Zápis z jednání Rady rodičů dne 3. 10. 2019
Přítomni:
Za ZŠ sv. Voršily: p. ředitel
Za sestry: sr. Benedikta
Za RR:
1. A Gabriela Suchlová, 1.B Pavel Kyzlink, 2.A Dagmar Svatošová, 2.B Hana Drahošová,
3.A Anna Ježková, 3.B Martin Štefan, 4.B Jan Firich, 5.A Antonín Mores, 5.B Tomáš
Jelínek, 6.B Markéta Štádlerová, 7.A Kateřina Gucfová, 7.B Petra Fajfrová, 8.A Jana
Trnková, 8.B Petr Chvátal, 9.A Kristýna Jirsová, 9.B Anna Mazurová
Nezastoupeny / neomluveny třídy:
4.A, 6.A
Program:
1) Přivítání nových členů, volba do RR
2) Žádosti
3) Podzimní bazar
4) Informace p. ředitele
5) Ostatní
Ad 1)
Noví členové RR.
Obecné informace o RR – náplň činnosti apod.
Příspěvek do RR: vybírá se 500 Kč na rodinu (pokud je více žáků, platí se většinou za nejstaršího
žáka). Číslo účtu je na stránkách školy – sekce RR. Do platby – dát informace – jméno žáka a třída.
Volby do RR:
Volební komise:
předseda: Martin Štefan
člen: Dagmar Svatošová
člen: Jana Trnková
Předsedkyně – výsledek volby:
Kateřina Gucfová
Místopředseda – výsledek volby:
Jan Firich
Pokladník – výsledek volby:
Antonín Mores
Revizní komise:
Anna Ježková
Dagmar Svatošová
Petra Fajfrová
Ad 2)
Nebyly podány žádosti o příspěvek.

Ad 3)
20. – 22. 11. – podzimní bazar (st, čt – bývá do 16 hodin, pátek končí dříve)
Zajišťuje paní Petra Fajfrová.
Už má předběžně domluvené spolupracovníky. Detaily se budou řešit na příští RR.
Ad 4)
p. ředitel
18.10. – setkání absolventů
Od 17 h mše sv. u sv. Voršily, od 18 h setkání ve škole.
Od 21.10. – Voršilský týden
celostupňové mše (út – 2. stupeň, st – 1. stupeň)
čt – školní soutěž dublo.
Po 28.10. – volno a pak týden prázdnin (čt, pá – ředitelské volno)
Ad 5)
Debata ohledně klimatických změn – akce/stávka. Děti byly na akci/stávce – učitelé to s nimi mohli
probrat – životní prostředí apod. Škola by se měla snažit uchopit celospolečenská témata.
p. ředitel: Uvolnění žáků je věcí rodičů. Škola nemůže organizovat tyto společné akce.
V rámci 9. tříd se jevilo, že učitelé byli proti. Je potřeba toto komunikovat s třídními učiteli.
V některém z minulých let žáci nebyli řádně uvolněni a byl z toho kázeňský přestupek.
Celospolečenská témata se řeší v občanské nauce.
Bazén - posledních 5 minut volná zábava?
řešit to přímo s vyučujícím
Děti by měly mít výuku a řízený program v bazénu.
Pondělní kroužek plavání se nenaplnil.
Letos je otevřené plavání jen 2 dny v týdnu.
Dát zpětnou vazbu na klub – že se plavání možná nenaplnilo kvůli volnému režimu.
Školní kroužky – mělo by se dát více informací o kroužcích – co obsahují apod.
P. zástupce by mohl poslat e-mail, že jsou ještě volná místa v kroužcích.
Členové RR by mohli zjistit ve třídách (v rámci třídních schůzek), co způsobilo propad v zájmu
o kroužky (v porovnání s předchozími lety). Letos zůstal nenaplněný i 1. stupeň (který byl vždy
velmi brzy obsazený). Případně také zjistit zájem o jiné kroužky.
výuka angličtiny (pro žáky, kteří mají nyní Fr, De) - přípravná hodina od 4. nebo až 5. třídy?
současní třeťáci – původní jazyková koncepce. Od 6. třídy 2. jazyk.
Současné 1. a 2. třídy – od 4. třídy budou mít angličtinu.
1.A – možnost někde schovávat koloběžky
není prostor. Skládací koloběžka by se mohla vejít do šatny.
Příští jednání RR se uskuteční ve čtvrtek 7. 11. 2018 v 18 hodin.
Zapsali: J. Firich, D. Volencová (p. Gucfová odcházela dříve)
3. 10. 2019

