
Zápis z jednání Rady rodičů dne 4. 12. 2019

Přítomni:
Za ZŠ sv. Voršily: p. ředitel
Za sestry: sestra Anděla Slezáková
Za RR: 

1.A Marie  Vondráčková,  1.B Pavel  Kyzlink,  Lucie Mitrega 2.A Dagmar  Svatošová,  2.B
Hana Drahošová, 3.A Anna Ježková, 4.A Zuzana Honetschläglová, 4.B Pavel Kyzlink, 5.B
Tomáš Jelínek, 6.A Simona Kocourková, 6.B Markéta Štádlerová, 7.B Petra Fajfrová, 8.A
Jana Bryndová, 8.B Petr Chvátal, 9.A Kristýna Jirsová

Omluveni: 4.B Jan Firich, 5.A Antonín Mores, 7.A Kristina Vorlíčková

Nepřítomni zástupci tříd: 3.B, 9.B 

Program:
1) Žádosti
2) Podněty pro řešení – jídelna, zvýšená sazba za kroužky a družinu, situace ve 3.A
3) Informace p. ředitele
4) Ostatní

Ad 1)
Byla  podána  žádost  o  finanční  příspěvek  pro  poznávací  zájezd  do  Osvětimi  panem  učitelem
Mrzílkem – ve výši Kč 18.000,--. Příspěvek byl schválen jednomyslně 11 hlasy. Proti nebyl nikdo.

V souvislosti  s žádostí  pana  učitele,  byla  diskuze  ohledně možné nové volby kofinancování  od
příštího roku, někteří rodiče navrhovali, že by se platil příspěvek celý sociálně slabším rodinám a
jiné rodiny, které si mohou dovolit zaplatit v plné výši příspěvek na poznávací zájezd na 2 dny do
Osvětimi, by si ho hradili celý. Podnět bude panu učiteli zaslán spolu s vyrozuměním rady rodičů.

Ad 2)
První bodem jednání RR bylo téma jídelna, kdy se opět vyskytla nespokojenost s velikostí porce
jídla,  přesolenou  polévkou.  I  v rámci  RR  panuje  nesourodý  názor  na  jídelnu,  na  jedné  straně
nespokojenost, na druhé straně spokojenost. Nikdo se sám na pokyn předsedkyně RR neujal role
dohledu nad jídelnou, proto by bylo vhodné najít případné zájemce, kteří by si vzali „kontrolu“ a
„hodnocení“ stravy ve školní jídelně za své. K tomu je možné využít atribut 2 zkušebních jídel
denně zdarma a vyzvat rodiče, aby v případě své nespokojenosti využívali knihu přání a stížností,
která je volně v jídelně přístupná, protože jídelna o nespokojenosti klientů (našich dětí) neví. Prosím
o  rozšíření  této  informace  na  poli  třídy  v rámci  Vánočních  trhů,  třídních  schůzek,  případně
rozesláním e-mailu.

Byl  vznesen dotaz,  zda jsme zaregistrovali,  že se zvedly ceny kroužků a družiny bez nějakého
bližšího avíza a že rodiče byli zaskočení. Pan ředitel následně odpověděl, že informace byla dána
k dispozici  v dopise  z ledna  letošního  roku a  navrhl  a  doporučil,  že  pokud  je  plateb  v jednom
období  více,  může si  rodina  požádat  o  rozložení  plateb  a  RR připomněla,  že  si  můžou rodiny
požádat prostřednictvím RR o příspěvek na kroužky či školu v přírodě.

Dále byla otevřená diskuze k situaci ve třídě 3.A, kde je nově příchozí jeden žák, který má problém
s kázní  a  ani  jeho  maminka  situaci  nezvládá  a  navíc  „přilévá  olej  do  ohně“  tím,  že  nechce
reflektovat situaci. Z diskuze vzešel dotaz na pana ředitele „Jak se vybírají dodatečně přijaté děti,



zda mají stejně přísná kritéria jako při zápisu do 1 třídy?“ a dále otázka „Jak situaci napomoci ze
strany rodičů?“. Pan ředitel sdělil, že kritérium je zapojovací čas (přibližně 1 týden) přijímajícího
žáka a následné vyhodnocení jeho adaptace. Konkrétně k situace ve 3.A sdělil, že povaha žáka a
výchovný přístup rodiny je jiný, než školy a že ze strany školy je s nimi komunikováno; z družiny
byl žák vyloučen. Ze školy být vyloučen ze zákona nemůže, škola může vyhodnotit a doporučit
změnu školy, školní psycholožka je s učitelem v kontaktu, pan ředitel byl ve třídě na hospitaci a
v rámci výuky se situace zlepšila, ale volném čase (o přestávkách) není možné dohlídat chování
žáka.  Pan  ředitel  vítá,  že  chtějí  ostatní  rodiče  pomoci  a  vyzývá  je  ke  zpětné  vazbě  v případě
informací od dětí.

Školní bazar v termínu 20. – 22. 11.2019 vybral cca 32 tis. Kč. Do tříd půjde 20 tisíc, zbytek do
fondu RR. Paní Fajfrová předá panu Špačkovi, který následně předá v obálkách třídním učitelům. 

Ad 3)
Informace pana ředitele
Aktuální akce: 
– od 5. 12. se konají rorátní mše, každý pátek ve školní kapli, sraz v 7.00 hodin ráno ve vestibulu

- Duchovní obnova pro dospělé je plánována na faře sv. Vojtěcha 
- Duchovní obnova pro žáky běží aktuálně ve třídách
- Začínají nám školní olympiády
- 13. 12. nás čekají Vánoční trhy od 15 do 18 hodin
- Vstupenky na ples – stánek je k dispozici
- 18. 12. od 15 hodin jsou pozváni zástupci RR (předsedkyně a místopředseda) na vánoční

setkání se školou 
- V novém roce budou hned v pondělí na sebe navazovat školní mše pro první i druhý stupeň

a bude se v rámci mše žehnat páterem Hudemou tří králová sbírka – děti musí mít dospělý
doprovod – dobrovolníci se stále vítají především na dopoledne; sbírka poběží od 1. 1. – 14.
1. 2020 a 5. 1. bude tříkrálový průvod

- Připravuje se na 16. 1. 2020 od 18.00 hodin beseda legalizace eutanazie – plánovaná pro
rodiče a přátele školy – je potřebné ještě nějaké promotion

- PODNĚT ZE ŠKOLSKÉ RADY – zdůraznit,  že příspěvek do RR je DOBROVOLNÝ a
zvýšit povědomí o fondu RR a jeho použití  zvážit promluvu do rozhlasu při následujících
třídních schůzkách

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

Zde info přímo od pořadatelek akce:

Vážení rodiče,
V pondělí 9.12.se budou prodávat lístky na ples- tento den jen pro deváťáky a jejich 
rodinné příslušníky.
Od 13.00- 15.30 ve vestibulu školy. 
Tento rok je k dispozici nový sál, s dostatečnou kapacitou, tak je možné, aby jste si koupili 
lístky v množství, které potřebujete. Atmosféra plesu nadchne i prarodiče a blízké 
spřízněné duše...

Cena :   pro děti- žáky 9. tříd....80 Kč
               na sezení........................300 Kč
               na stání ( tančení)........230 Kč

http://9.12.se/


Sál je s patrem, v přízemí jsou stoly po 3, 4,5 i po 8 místech. V 1. patře i po 6 místech.
Poprosila bych Vás, dejte dětem peníze tak, aby jsme neměly problémy s vracením zpět. 
Alespoň přibližně, drobné mít u sebe budeme.
 
Kdo nebude v pondělí ve škole, rezervujte si lístky přes pana třídního nebo přímo u mne 
( heleliska@email.cz). 
V pátek, na vánočních trzích se budou zbylé lístky prodávat ostatním ze školy i bývalým 
absolventům, tak aby jste měly své lístky stranou.

Děkuji , krásné dny
Helena Ladová Lišková a Sabina Vojvodová- organizace plesu

Příští jednání RR se uskuteční ve čtvrtek 2. 1. 2020 v 18 hodin.

Zapsala: K. Gucfová
4. 12. 2019
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