
Zápis z jednání Rady rodičů dne 5. 3. 2020

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

1. A Gabriela Suchlová, 1.B Pavel Kyzlink, 2.A Dagmar Svatošová, 2. B Hana Drahošová,
3.A Pavlína Malásková, 3.B Jitka Farag, 4.A. Pavol Smolárik, 4.B Jan Firich, 5.A Antonín
Mores, 6.A Kamila Malinská, 6.B Markéta Štádlerová, 8.A Jana Bryndová, 8.B Petr Chvátal,
9.B Štěpánka Sunková

Omluveni: 7.A, 7.B, 9.A
Nezastoupeny / neomluveny třídy: 

Program:
1) Žádosti
2) Zástupci jídelny: p. Stejskal – jednatel dodavatelské firmy, p. Gabrielová – zástupce jídelny
3) Masopustní rej
4) Školní jarní bazar
5) Zaslepení Ostrovní ulice
6) Informace p. ředitele

Ad 1) 
Nebyla podána žádná žádost.

Ad 2)
Delší období předem včetně pondělka – neměl by být problém.
Praxe: Co je potřeba řešit přes e-maily, speciální služby atd.
Popis situace.
Rodiče píšou SMS i e-mail.4 rodičům se automaticky objednává oběd č. 1.
Některé jídlo lze mít automaticky. Pak jej lze změnit – tak, aby dítě vždy mělo oběd. Pak je ale
nutno jídlo odhlašovat, aby nepropadlo. Pokud se neodhlásí, propadne a škola musí připlácet.
Lze nastavit individuálně – pokud někdo požádá, může mít oběd č. 1.
Pokud na účtu nejsou prostředky, lze jít i do záporu.
Notifikace na nedostatek prostředků nejdou – kvůli GDPR nejde mít v systému e-maily rodičů. Se
souhlasem rodičů by toto šlo povolit.
Nyní ještě nemají automatické přiřazování prostředků na základě variabilního symbolu; zatím párují
vše ručně. Pokud není uvedeno jméno dítěte ani VS, posílá se platba zpět. Zpracování platby je do
4 dnů (než jim z banky pošlou soubory, na základě kterých dělají přiřazení platby). Během prázdnin
přiřazování plateb nedělají.

Objednávání: 2 týdny + pondělí: lze takto udělat. Mají v plánu nadefinovat 3 týdny dopředu.
Každý týden by tedy měly být aktivní 3 týdny + následující pondělí.
Přenos dat probíhá cca v 16:20 po uzávěrce – v této chvíli nelze objednávat obědy. Toto je ale cca
10-20 minut, pak lze opět objednávat.
Cca 50 dětí denně jde na oběd bez čipu.

Jsou 4 firmy v republice, které dodávají SW pro objednávání obědů.

Co se děje s nevydanými obědy: V rámci legislativy se musí oběd buď zkonzumovat nebo vyhodit.
Je  určený  čas,  do  kterého  může  být  jídlo  ve  výdeji.  Po  tomto  termínu  je  jídlo  oficiálně
znehodnoceno. Mají smlouvu s farmou, která si zbytky a nevydané jídla odebírá a zkrmuje je.
Ze zákona nelze nevydané jídlo ani darovat. Nevydá se cca 10-15 obědů denně.



Ve 14:15 je poslední čas výdeje. Mezi 14:15 a 14:30 by bylo možné vydat nevydané obědy.

Objednávkový automat nebude instalován.

Některým malým dětem rodiče  neobjednávají  obědy.  Těmto to  pak objednává paní  z jídelny  –
projde s nimi obědy a objedná jim jídlo.

Velikost porce je normovaná. Děti si mohou přidat – přílohu. Maso má nastavenou gramáž danou
zákonem. Ze zákona musí být polévka, hlavní chod a nápoj. 

Pro alergii na lepek – je potřeba mít separátní kuchyň. Dodává se pouze pro děti s nesnášenlivostí
lepku (kde nemusí být samostatná kuchyň). Pro děti s alergií na lepek nelze jídlo za současných
podmínek dodat.

Děti, které mají bezlepkovou dietu, si toto mohou objednat. Jídelna má seznam těchto dětí (zadává
se při vyplňování přihlášky do jídelny) – mají to pak v kartě strávníka. Dostávají pak bezlepkové
jídlo. Je to položka č. 1 v obědech – když si tuto položku objednají, dostávají pak bezlepkové jídlo.
Musí si o toto jídlo při výdeji říci.
Toto  jídlo  se  nabízí  pouze  individuálně  dětem,  které  mají  nesnášenlivost  lepku.  Není  dostupné
všem.

Rajská nebo gulášová polévka se doobjednává (běžná objednávka nedostačuje). 

V jídelně je konvektomat – některá jídla dodělávají až tady v jídelně (ta, která nemohou být delší
dobu doohřívána). Jídelna funguje podle HACCP systému.
Jídlo se musí průběžně do výdeje doplňovat. Nemůže být ve výdeji od začátku do konce výdeje.

Ad 3)
Masopustní rej
Je obtížné udělat nábor rodičů, aby se aktivně účastnili masopustního reje.
Na 2. stupni byla účast menší.
1. stupeň: cca 80 dětí; 2. stupeň: menší počet, než na 1. stupni
Rohlíky se snědly všechny.

Ad 4)
Školní bazar
Aktualizace 12.3.: Jarní termín Školního bazaru je zrušen.
P. Fajfrová vypracovala itinerář. 
Potřebuje pomocníky na celý bazar.
Bazar bude od 15. do 17. 4.
Věci na bazar bude možno přinášet od 6.4.

O organizaci bazaru se p. Fajfrová postará, ale potřebuje sehnat pomocníky na celý bazar, tedy na:

1) vybalování zboží v úterý 14.4. od 14.00- čím víc pomocníků, tím budeme rychleji hotovi
2) prodej ve středu(8-15h) čtvrtek (8-19h)a pátek (8-14h)
3) likvidace (pytlování)zboží v pátek od 14h- opět čím víc lidi, tím lépe
4) odvoz neprodaného zboží do Kobylis do armády Spásy - pátek cca 15.30: je třeba větší auto.

Prosím tedy o předání informace radním a pokud budou mít zájem se zúčastnit a s chodem bazaru
pomoci, ať mi napíšou na petra@fajfr.net



RR by měla dát návrhy, na co by se dal použít výtěžek školního bazaru.
Celá cena z označeného zboží do dané třídy.
Neoznačené zboží a cena navíc do fondu RR.

Jednání/hlasování o umístění výtěžku školního bazaru bude předmětem příštího jednání RR.

Na podzimním jednání RR bylo projednáno, že výtěžek školního bazaru by měl jít do tříd a zůstat
na škole. RR je zřízená k podpoře školy.

Ad 5) Zaslepení Ostrovní ulice
Výstup směrem od metra do Ostrovní ulice.
Cílem bylo omezení provozu.
Jedná se o pěší zónu.

RR žádá pana Suchla,  aby na příští jednání RR poskytl o omezení dopravy v Ostrovní ulici ve
směru od Spálené ulice. Možnou variantou je dobře značená pěší zóna?
Minulým zastupitelstvem Prahy  1  byl  připravený  návrh,  který  zatím není  schválen  současným
zastupitelstvem.

Ad 6)
Informace od pana ředitele.

V neděli běží duchovní obnova pro rodiče.

19. 3. je den otevřených dveří. Od 7:55 do 11:55 (1. – 4. vyučovací hodina) lze nahlížet do výuky.
Od 15 hodin je možná komentovaná prohlídka školy.
Zápis do 1. ročníků bude v sobotu 4.4.
Aktualizace: Den otevřených dveří je zrušen. Termín zápisu bude stanoven na stránkách školy.

V pátek po dnu otevřených dveří je matematický klokan. 1. stupeň se účastní hromadně, 2. stupeň
pro přihlášené žáky.

Rozdělování do tříd.
Dříve byla varianta, že po informativní schůzce s rodiči rodiče uváděly preferovaného učitele.
Toto nyní již není. Zásadní slovo na rozdělování do tříd mají třídní učitelky.
Kritériem jsou také jazyky, které se vyučují již od 1. třídy.
Rodiče mohou vyjádřit své přání o umístění dítěte do třídy při zápisu nebo informační schůzce.

P. Vondráčková: 1.A
Papíromat bývá zdrojem konfliktů mezi rodiči a dětmi a mezi dětmi navzájem.
Dotaz, zda je možné papíromat zrušit.
Dítě by ale případně nemělo mít peníze na nákup věcí z papíromatu.
P. ředitel: projekt lze zrušit. Bylo by potřeba mít ale podrobnější informace, proč by jej bylo potřeba
zrušit.
Papíromat je ale 2. stupněm hojně využíván.
Papíromat byl schválen/doporučen před 2 lety RR.

Termín příští jednání RR není kvůli COVID-19 stanoven. 

Zapsali: J. Firich, K. Gucfová
5. 3. 2020 (aktualizace 12. 3. 2020)
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