
Zápis z jednání Rady rodičů dne 9. 1. 2020

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

1.A Gabriela Suchlová, 1.B Pavel Kyzlink, 2.A Dagmar Svatošová, 2.B Hana Drahošová,
3.B Jitka Faraq, 4.A Pavol Smolárik, 4.B Pavel Kyzlink, 5.A Antonín Mores, 5.B František
Janáč,  6.A  Š.  Kefurtová,  6.B  Markéta  Štádlerová,  7.A  Kristina  Vorlíčková,  8.A  Eva
Bryndová, 8.B Petr Chvátal, 9.A Kristýna Jirsová, 9.B Štěpánka Sunková

Omluveni: 3.A a 7.B

Nepřítomni zástupci tříd: 3.B, 9.B 

Program:
1) Žádosti
2) Podněty pro řešení – jídelna, ples
3) Informace p. ředitele
4) Ostatní

Ad 1)
Nebyla podána žádná oficiální žádost o finanční příspěvek. Na RR přišla organizátorka Plesu školy
– paní  Helena  Ladová a  přednesla  žádost  o  finanční  výpomoc  = půjčka  na  vratnou kauci  pro
zaplacení pronájmu sálu na ples ve výši Kč 19.000,--.  Vratná finanční výpomoc byla schválena
jednomyslně 13 hlasy. Proti nebyl nikdo.

Ad 2)
První  bodem  jednání  RR  byla  celá  agenda  kolem  Plesu  školy,  kterou  přišla  představit  jedna
z organizátorek – pí. Ladová. Informovala, že se blíží termín konání, připomněla samofinancování a
podíl sponzorů z řad rodičů, uvedla, že se zatím vybralo na vstupenkách Kč 61.000,-- a že je stále
dostatek  vstupenek  k prodeji  a  je  potřeba  ještě  něco  prodat,  aby  se  pokryly  nezbytné  náklady
spojené s organizací. Připomněla prosbu o věci do tomboly – krabice před vstupem do školy.

Dalším tématem byla jídelna,  kdy se obrátil  jeden rodič přímo na pana ředitele  se stížností  na
kvalitu jídla. Je těžké najít východisko, každý jednotlivec má svoje chutě. Nicméně byla ustanovená
dobrovolná komise ve složení paní Jitka Faraq za 3.B a paní Markéta Štádlerová z 6.B, domluvily si
měsíční návštěvy a vyhotoví pro příští RR report o jejich postřehu kvality jídel.

Ad 3)
Informace pana ředitele – první patřila přání do nového roku.
Aktuální akce: 

- Probíhá Tříkrálová sbírka – úspěšně
- Příští týden v sále sester Voršilek proběhne beseda o eutanazii od 18.00 hodin
- 17. 1 2020 bude uzávěrka klasifikace
- Celostupňové mše k svátku sv. Anděly Merici
- 24. 1. tedy Ples školy v Domovině
- 30. 1. vysvědčení na 1. pololetí – pouze výpis 
- 31. 1. pololetní prázdniny
- 4. – 6. 2. příprava školní ročenky  focení dětí
- 6. 2. proběhne poetická soutěž pro oba stupně



- 7. 2. MASOPUSTNÍ REJ – organizace se ujala paní Volencová
- 17. 2. začínají jarní prázdniny
- Dotaz na zpětnou vazbu na Vánoční trhy – pouze podnět vypnout hlášení v čase programu

Arabesky
- Námět  na  objednávkový  kiosek  jídelny  –  investice  školy  ve  výši  Kč  50.000,--  -  RR

nedoporučila
- Připomenutí, že sál sester Voršilek je k dispozici pro pronájem

Příští jednání RR se uskuteční ve čtvrtek 6. 2. 2020 v 18 hodin.

Zapsala: K. Gucfová
9. 1. 2020
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