
Zápis z jednání Rady rodičů dne 2. 9. 2020

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

1. A Gabriela Suchlová, 1.B Zuzana Honetschlägerová, 2.A Dagmar Svatošová, 2.B Hana
Drahošová, 3.B Martin Štefan, 4.A. Zuzana Honetschlägerová, 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 Kateřina Gucfová, 8.B Petr Chvátal, 9.A Kristýna Jirsová

Omluveni: 3.A
Nezastoupeny / neomluveny třídy: 9.B

Program:
1) Žádosti
2) Odstoupení předsedkyně RR
3) Informace p. ředitele
4) Ostatní

Ad 1) 
Nebyla podána žádná žádost

Ad 2)
Paní Gucfová ze zdravotních důvodů nemůže dále vykonávat funkci předsedkyně RR. Je potřeba,
aby se dnes zvolil nový předseda / předsedkyně RR.

Výsledek volby:
Volební komise:

předseda: Petra Fajfrová
člen: Dagmar Svatošová
člen: Jana Trnková

Výsledek volby - předseda RR:
Martin Štefan

Ad 3)
Novinky ohledně provozu školy:
Podle manuálu ministerstva lze zatím fungovat bez omezení.
Při změně situace je potřeba reagovat na vyhlášení opatření od hygienika, ministerstva atd.
V případě karantény škola nařídí distanční vzdělávání, které je pro žáky povinné.

Distanční výuka: Absence do 50 % - učí se prezenčně. Při účasti pod 50 % je celá výuka distanční.
Pokud je v karanténě učitel - je zastoupen. Případně vyučuje distančně z domova.

Škola vstoupila do platformy Office 365 - aby mohla v případě potřeby začít distanční výuka.
MS nabízí školám řešení Office 365 zdarma. 
Dítě může používat MS produkty - Word, Excel, Outlook atd.
Nebudou se tedy již používat platformy, které se používaly na jaře.
Od září škola přechází ze školaonline na platformu Bakaláři. Ovládání je přehlednější, ...
Škola zavádí elektronickou třídní knihu - rodiče se mohou podívat na probíranou látku, případně i
DÚ apod.



E-maily by se měly pak použít spíše na upřesnění komunikace apod., ne jako hlavní komunikační
kanál.
Bude el. žákovská knížka, třídní kniha, absence dítěte. Bude i upravený režim omlouvání - místo
klasického omluvného listu se použije e-mail třídnímu učiteli.
Škola by také měla sledovat nemocnost - tj. při omluvě by se měl uvádět důvod (nachlazení, bolest
břicha, zlomenina, ...).
On-line výuka by pravděpodobně byla v časech klasické výuky.
Prostředky pro školy na nákup techniky - dostanou jen veřejné školy. Církevních ani soukromých
škol se toto netýká.

Škola slaví 30 let od založení.
Původně byly oslavy plánovány na 7.6., jsou přesunuty na 11.10. Mši sv. bude celebrovat O. biskup
Malý. Po mši bude raut ve škole, následně koncert v kostele. Pak ještě setkání ve škole.

V září proběhnou 4 školy v přírodě. 3.A, 3.B, 4.B, 5.A
Zájezd do Švýcarska by měl být koncem září - je potřeba doplnit místa uvolněná po žácích, kteří
odešli na gymnázia.
Plánuje se lyžařský výcvik - 7. a 8. třídy; hory v ČR, přelom února a března (28.2. - 5.3.). Cena by
měla být příznivější než Alpy.

Ředitelská volna:
16. 11. - před státním svátkem.
Vánoční prázdniny již od 21. 12. - tj. ředitelské volno po a út. Nástup do školy 4. 1. 2021.

Pololetní prázdniny: 29. 1. 2021. Vysvědčení bude ve čtvrtek 28.1.
Jarní prázdniny: 22. - 26. 2. 2021.

Velikonoční prázdniny 1. 4.

Den otevřených dveří 18. 3.
10. 4. zápis do 1. tříd.

Školy v přírodě: 1. termín: od 24. 5.; 2. termín: od 7. 6.

1. sv. přijímání z loňského šk. roku je přesunuté na 29. 11.

Voršilský týden bude od 19. 10.
Nebude extra setkání absolventů.

Ples bude 5. 2. 2021.
Masopustní rej bude 12. 2. 2021.
Školní bazar - od 18. 11. (příprava v týdnu od 9. 11.).
Vánoční trhy: 11. 12.
Další informace ohledně akcí jsou na webu ve školním kalendáři.

Duchovní obnovy pro rodiče budou 6. 12. a 7. 3.

Třídní schůzky: 3. 9., 19. 11., 15. 4.

Den církevních škol: sv. Ludmila - 16. 9.; posunuté o den z organizačních důvodů na úterý 15. 9.
Bude školní pouť: 1. stupeň v docházkové vzdálenosti od školy - sestry, 2. stupeň - O. Benedikt.
Školní pouť je školní aktivita, tj. povinná pro žáky.



Termíny setkání RR: čt 1. 10., út 3. 11., čt 3. 12., čt 7. 1., čt 4. 2., čt 4. 3., čt 8. 4., čt 6. 5.,  st 2. 6.

Kontrolní  testy  znalostí  -  učitelé  zadají  testy  pro  zjištění  stavu  znalostí,  ale  nebudou  je
hodnotit/známkovat (bude jen procentní / bodové hodnocení). Rodiče mohou následně kontaktovat
učitele a konzultovat hodnocení.

Cizí jazyky se nyní učí ve všech ročnících.
Od 1. třídy De a Fr.
3.  třídy  mají  3  povinné  hodiny  De  a  Fr;  navíc  je  nepovinná  hodina  De/Fr  hrou.  Je  to  forma
procvičování.
V 1.  a  2.  třídě  je  De/Fr  a  následně  De/Fr  hrou,  která  je  nepovinná  (ne  vždy je  ale  na  konci
vyučování). 
Podobný model bude i ve 4. a 5. třídě, aby byly 3 hodiny týdně na každý z jazyků.

Finanční pomoc škole z RR:
Pořídit do školy tabuli s interaktivním dataprojektorem. Již 2 učebny jej mají (4. patro - angličtina a
náboženství).
Hodila by se do další učebny - aby byla tato učebna dostupná pro více tříd (i např. 1 stupeň). Toto
by  bylo  možné  v  učebně  výtvarné  výchovy.  Učebna  není  plně  obsazena  -  mohla  by  se  tam
přesunout třída během výuky. Nemá ale vhodné zatemnění - to by se muselo dořešit.
Vnější zatemnění nejde - škola již chtěla realizovat při rekonstrukci, ale památkáři je zamítli.
Dataprojektor s tabulí by stál cca 80 tis. Kč.
Interaktivní tabule jsou na 3. patře. Ty jsou ale v porovnání s interaktivním dataprojektorem horší.
P. ředitel dodá na příští schůzi RR cenové návrhy možné realizace.

Ad 4)
Otevření školy pro vstup žáků již od 7:30? Zabránění hromadění většího množství žáků ve vestibulu
před otevřením v 7:45.
Byl by od 7:30 ale potřeba zajistit dohled nad žáky.

Příští jednání RR se uskuteční ve čtvrtek 1. 10. 2020 v 18 hodin.

Zapsali: J. Firich, K. Gucfová, M. Štefan
2. 9. 2020
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