
Zápis z jednání Rady rodičů dne 7. 11. 2019

Přítomni:
Za ZŠ sv. Voršily: p. ředitel
Za sestry: –
Za RR: 

1. A Marie Vondráčková, Gabriela Suchlová, 1.B Pavel Kyzlink, 2.A Jan Firich, 2.B Hana
Drahošová, 3.A Pavlína Malásková, 3.B Martin Štefan, 4.A Pavol Smolárik, 4.B Jan Firich,
5.A Antonín Mores, 5.B František Janáč, 6.A Kamila Malinská, 6.B Markéta Štádlerová, 7.A
Jana Trnková, 7.B Petra Fajfrová, 8.A Jana Bryndová, 8.B Petr Chvátal, 9.A Kristýna Jirsová

Nezastoupeny / neomluveny třídy: 
9.B

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

Ad 1)
Nebyly podány žádné žádosti.

Ad 2)
Bazar je v termínu 20. – 22. 11.2019
Otázkou je, co s penězi. Vybere se cca 30 tis. Kč.
Polovina utržené částky jde jednotlivým třídám, druhá polovina do RR – na fond, který je potřeba.

Do fundu RR jdou částky zaplacené nad cenu uvedenou na cenovce a tedy částky za věci bez
uvedení třídy.
Peníze dostupné pro radu rodičů by měly jít do školy, ne mimo školu.

p. Fajfrová – návrh:
Peníze označené třídou půjdou třídě, peníze navíc a bez označení půjdou do fondu RR.
Tj. cca 2/3 do tříd, 1/3 do fondu RR.
Co je na cenovce a označené třídou -> jde do třídy.
Co je navíc (zaplaceno nad ceníkovou cenu) a co je bez označení třídy -> jde do fondu RR.
Hlasování o návrhu: Schváleno jednomyslně.

Služby jsou obsazeny.
Zbývá v pátek dost věcí na odvoz. Je potřeba dát do pytlů a odvézt do charity do Kobylis.
Je potřeba větší auto – cca 15:15 v pátek 22.11.2019.
P. Štefan může zajistit odvoz – VW Transporter.
Pomohou ještě paní Bryndová a paní Drahošová.
V úterý je potřeba pomoci s vybalováním od 14 hodin. 

Ad 3)
p. ředitel
Příští týden – připomínka Sametové revoluce.
Rodiče mohou předat dětem svoji vzpomínku, kterou pak děti mohou sdílet ve škole.
ZSSV o tom bude mluvit v kontextu školy – díky této změně škola vznikla.
Je dostupné i video, kde sestry vzpomínají na dobu před listopadem 1989 a potom.



Proběhla generální kapitula řádu sv. Voršily v Římě. Sestry ještě mají setkání v rámci komunity.
Koncem listopadu  by  měla  proběhnout  beseda  pro  rodiče  –  seznámení  s historií,  současností  i
s budoucími plány, kam chtějí ZSSV posunout.
7.6.2020 – bude slavnost 30 let zřízení školy – rodiče budou zváni.

13.11. bude pedagogická rada – předběžná klasifikace za 1. čtvrtletí.
V následujícím týdnu probíhají třídní schůzky a školní bazar.

V pátek 15.11. přijede skupina z Kroměříže – chtějí využít kuchyňku na přípravu jídla přes víkend.
Věci pro bazar skladovat v prostoru u okna, aby nebyly blokovány vařiče.

P, Kouklíková (třídní 6.B) má letos na starosti kuchyňku.
Video bude k dispozici během třídních schůzek pravděpodobně v učebně výtvarné výchovy (pojede
ve smyčce).

Beseda se spisovatelem Matochou – 5. třídy + 2. stupeň (21.11.)
26.11. proběhne školská rada.

8.12. bude duchovní obnova pro rodiče.

13.12. budou Vánoční trhy
Motto: Já jsem cesta, pravda i život.
Rodiče v rámci tříd mohou pomoci třídním učitelům s žáky připravit trhy.
Každá třída má občerstvení, které připraví...
Trhy by měly být příležitostí pro setkání žáků, učitelů a rodičů.

Část výtěžku jde na Adopci na dálku (aktuálně jsou ve škole 4 děti). 2 třídy mají „svoje“ děti, zbylé
2 jsou na školu. 15 % z výtěžku jde na tyto děti – cca 12 tis. Kč na rok.
Bude vytvořena i nástěnka – informace o adoptovaných dětech.

p. vychovatelka Mládková – otevřít ještě další termín Švadlenky.

Kroužky  –  bude se  upravovat  přihlašovací  systém (uživatelsky přívětivější)  a  i  více  informací
o kroužcích.
Je možno psát přímo paní Kuthanové – klub@zssv.cz – podněty na vylepšení kroužků a školního
klubu.
Některé děti nechtějí jít na kroužky, protože chtějí jít ven.

Učebnice, které byly během třídních schůzek k rozebrání, byly od dřívějších učitelů – podle těchto
učebnic už škola neučila. Také některé nevyhovovaly obsahově. Nyní jsou učebnice sjednocené.

Výměnné pobyty – němčináři.
Není snadné je zajistit.
Školy v Německu neodpovídají, nepodařilo se ani přes Goethe institut.
Od 7. třídy – mají letos zájezd do Švýcarska (otevřené pro všechny jazyky vč. angličtiny).

Od 5. třídy je matematická olympiáda. Je to ale náročná soutěž.
Řeší se tam 6 dost složitých úloh. Olympiáda se ve třídách nabízí jednotlivcům – nedává se do
Zpráv ze školy.
5. a 9. ročník by měly olympiádu zvládnou do Vánoc, protože v lednu je obvodní kolo (body pak
mohou využít u přijímacího řízení)
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Ostatní ročníky stačí do jarních prázdnin.
Příprava se musí dělat doma, nelze ve škole (z důvodu časové náročnosti).

Státní školy budou mít od 1. ledna financování podle jiného systému – už nebude normativní.
Pro církevní školy se mění – měl by být jednotný normativ bez závislosti na velikosti školy.
Za 14 dnů bude konference církevních škol, kde se bude řešit tato nové koncepce.
Peníze získané v rámci příspěvku na vzdělávání škole výrazně pomohlo, aby mohla řešit i  věci,
které dlouhodobě nebylo možné řešit z důvodu nedostatku zdrojů (vybavení do tělocviku, školní
pomůcky, učebnice, ...).

Ad 4)
Ples  –  vstupenky  by  se  měly  prodávat  na  Vánočních  trzích.  Ples  bude  v bývalé  Domovině  –
v Holešovicích za Libeňským mostem.

P. Suchlová (1.B)
Ptala se rodičů, proč byl malý zájem o kroužky.
Někteří rodiče nechtějí prvňáčky přetěžovat.
Ti, co měli zájem, informace o kroužcích dostali.
Flétny – jestli by bylo možné podpořit – tam je větší zájem (ale je obtížné najít podobného učitele
jako p. Vavřín)

p. Suchlová – zdravotní sestra a katechetka.
Na začátku roku by měla sněmovna získat informace o uzákonění eutanázie.
Poučení rodičů a žáků.
Udělat např. diskusní večer.
Spolupracují s Markem Váchou a paní Svatošovou.
Bylo by možno dát do zpráv a uspořádat setkání pro rodiče.
V 9. třídách by se mohla udělat přednáška přímo ve třídě.

Příští jednání RR se uskuteční ve čtvrtek 4. 12. 2018 v 18 hodin.

Zapsali: J. Firich, K. Gucfová
7. 11. 2019
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