Zápis z jednání Rady rodičů dne 11. 6. 2020 (a hlasování 17. 6. 2020)
Přítomni:
Za ZŠ sv. Voršily: p. ředitel
Za sestry: Za RR:
1.B Pavel Kyzlink, 3.B Martin Štefan, 4.B Pavel Kyzlink, 5.A Antonín Mores, 5.B František
Janáč, 7.A Jana Trnková, 8.A Kateřina Gucfová, 9.A Kristýna Jirsová
Omluveni: 1.A, 2.A
Nepřítomni zástupci tříd: 2.B, 3.A, 4.A, 6.A, 6.B, 8.B a 9.B
Program:
1) Žádosti
2) Podněty pro řešení – konec šk. roku, dopravní omezení a dárky pro deváťáky a učitele
3) Informace p. ředitele
4) Ostatní
Ad 1)
Nebyla podána žádná oficiální žádost o finanční příspěvek.
Ad 2)
První bodem jednání RR byla písemná žádost několika rodičů na ukončení školního roku k 26. 6.
2020 namísto současného 30. 6. 2020. Názor nebyl jednotný, předložilo se panu řediteli, který
vysvětlil, že koncem března šlo avízo z MŠMT, že v polovině dubna bude návrat do školy a tak
posunula škola konec školního roku na 30. 6. 2020. Na toto je navázáno mnoho administrativních
kroků, jedním z nich je, že se sejde ředitelská rada 24. 6. 2020 a technicky není možné stihnout
datum 26. 6. jako konec školního roku. Je předpoklad, že mnoho rodin si vyzvedne vysvědčení
v průběhu prázdnit či na začátku školního roku následujícího. V tuto chvíli se také čeká na uvolnění
poslední restrikce, že se může setkat více jak 15 žáků, toto čeká na 22. 6. 2020, když znova bude
zasedat MŠMT a vydá pokyn k uvolnění posledních restrikcí, ale možná také ne.
K dopravnímu omezení a dopisu rodiny Suchlových nám sdělil pan Mores, že již jsou zábrany
v ústí ulice Ostrovní od metra Národní, takže jsme situaci vyhodnotili za bezpředmětnou. Nicméně
bude prověřeno, zda skutečně k omezení došlo tak, jak žádala rodina Suchlových svým dopisem.
Dále bylo řešeno, že je na místě dát současným absolventům devátých tříd také dárek, návrh je
poukázka do knihkupectví v hodnotě Kč 250,-- - paní Jirsová (zástupkyně 9.A) se nabídla, že se
zeptá v knihkupectví v Ostrovní; jinak je návrh i v křesťanském knihkupectví Paulinky, kde to
možné je (ptala se paní Suchlová). Nemohlo být odhlasováno pro nedostatečný počet členů RR.
Stejně tak se RR rozhodla pro dárek pro učitele - láhev vína v dárkové tašce v hodnotě pro jednoho
učitele ve výši Kč 200,--, která by měla být předána 24. 6. 2020 (respektive dříve), když se má
setkat pan ředitel s učiteli. Zajistí pan Štefan. Také nemohlo být odhlasováno pro nedostatečný
počet členů RR.
RR dále tak navrhla, že by ráda ze svého fondu přispěla na nějaký prospěšný úkon škole, navrhla
tedy panu řediteli o nějaký námět, na který by mohla RR přispět.
Dohodli jsme se, že v následujícím školním roce - na jeho začátku - půjde do prvních tříd přivítat a
vybrat nové zástupce RR pan Štefan.

Ad 3)
Informace pana ředitele:
- K posunu ukončení roku - viz. výše.
- Na konec školního roku není plánován žádný program - poslední zvonění nebude, stejně tak
nebude mše.
- Třídní učitelé přijdou předat vysvědčení podle pokynu z MŠMT ze dne 22. 6. 2020 - viz.
výše.
- Všichni učitelé dostali informaci, že mimo školu se mohou třídy potkávat v neomezeném
počtu.
- Přihlašování prvňáčku do kroužků - zde se připravuje změna  jednodušší systém, nicméně
je potřeba aktivita rodičů v přípravném týdnu.
- Stejně tak bude změna objednávacího systému na školení jídelnu.
- Školné na následující školní rok bude snížené na první pololetí o 20%.
- Zahájení školního roku bude odvislé od situace v celé ČR, pokud bude provoz „normální“,
tak 1. 9. 2020 od 8:30 nastoupí I. stupeň a od 9:00 hodin II. Stupeň a měla by být mše.
- 3. 9. 2020 budou první třídní schůzky  setkání RR vychází na středu 2. 9. 2020.
- Od 7. 9. budou již některé třídy na školách v přírodě.
- Příští školní rok je pro školu jubilejní - slaví 30 let od založení školy - akce k tomu v říjnu
2020.
- Tradice setkávání pana ředitele s RR prvních čtvrtků v měsíci vyhovují - kromě listopadu a
dubna, kdy je Zelený čtvrtek.
- Předsedkyně školské rady - paní Lipková - připomněla, že příspěvek do RR je dobrovolný.
- Cesta výuky on-line byla spíše konzultativní.

Příští jednání RR se uskuteční ve středu 2. 9. 2020 v 18 hodin.
Zapsala: K. Gucfová
11. 6. 2020

Zápis z jednání Rady rodičů dne 17. 6. 2020 - videokonference a hlasování
Přítomni:
Za RR:
1.A Gabriela Suchlová, 2.A Dagmar Svatošová, 2.B Hana Drahošová, 3.A Anna Ježková,
4.A Pavol Smolárik, 4.B Jan Firich, 5.B František Janáč, 6:A Simonova Kocourková, 6.B
Markéta Štádlerová, 7.A Jana Trnková, 7.B Petra Fajfrová, 8.A Kateřina Gucfová
Nepřítomni zástupci tříd: 1.B, 3.B, 5.A, 8.B, 9.A a 9.B
Program:
1. Hlasování o příspěvku na poukaz pro 44 absolventů ZŠ sv. Voršily ve výši Kč 250,-2. Hlasování o pořízení dárku pro učitele v hodnotě Kč 200,-1. Hlasování proběhlo v plném počtu a všichni zúčastnění v počtu 12 rodičů souhlasilo
s poukazem pro každého jednoho absolventa ve výši Kč 250,--.
Nikdo nebylo proti a nikdo se nezdržel hlasování.
Paní Jirsová již potvrdila následně po telefonu, že je možné v knihkupectví Ostrov pořídit
poukázky a že se domluví s panem Moresem (pokladníkem) na předání finanční hotovosti
k zajištění poukázek.
2. Hlasování proběhlo v plném počtu a všichni zúčastnění v počtu 12 rodičů souhlasilo
s dárkem pro učitele v hodnotě Kč 200,--.
Nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.
Dárek - víno/sekt zajišťuje pan Štefan a také se domluví s panem Moresem na finančním
zabezpečení.
3. Ostatní - skutečně bylo prověřeno, že v ulici Ostrovní jsou zajištěné bezpečnostní panely,
takže tudy nemohou vjíždět auta a tak je doprava pro děti z Národní směrem ke škole
bezpečná.

Příští jednání RR se uskuteční ve středu 2. 9. 2020 v 18 hodin.
Zapsala: K. Gucfová
17. 6. 2020

