
Zápis z jednání Rady rodičů dne 1. 10. 2020

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

1.A Martin Loučka, 1.B Jaroslav Kovačka, 2. A Gabriela Suchlová, 2.B Pavel Kyzlink, 3.A
Jan Firich,  3.B Hana Drahošová,  4.A Pavlína Malásková,  4.B Martin  Štefan,  5.A Pavol
Smolárik,  5.B  Jan  Firich,  6.A Antonín  Mores,  7.A Simona  Kocourková,  7.B  Kateřina
Hanková, 8.A Regina Prouzová, 8.B Petra Fajfrová, 9.A Jana Bryndová, 9.B Petr Chvátal

Nezastoupeny / neomluveny třídy: 
6.B

Program:
1) Přivítání nových členů, volby do RR
2) Žádosti
3) Školní jídelna
4) Podzimní bazar
5) Informace p. ředitele
6) Úprava stanov RR
7) Ostatní

Ad 1) 
Noví členové RR. Obecné informace o RR – náplň činnosti apod.

Příspěvek do RR: vybírá se 500 Kč na rodinu (pokud je více žáků, platí se většinou za nejstaršího
žáka). Číslo účtu je na stránkách školy – sekce RR. Do platby – dát informace – jméno žáka a třída.

Volby do RR na školní rok 2020/2021:
Volební komise:

předseda:Hana Drahošová 
člen: Petra Fajfrová
člen: Martin Loučka

pro: 17, zdrželi se: 0

Předsedka – výsledek volby
Martin Štefan

pro: 17, zdrželi se: 0

Místopředseda – výsledek volby:
Jan Firich

pro: 17, zdrželi se: 0

Pokladník – výsledek volby:
Antonín Mores

pro: 17, zdrželi se: 0

Revizní komise:
Dagmar Svatošová
Petra Fajfrová
Martin Loučka
pro: 17, zdrželi se: 0



Ad 2)
Byla podána 1 žádost. Schválena (2000 Kč).

Ad 3)
V lednu 2020 se RR domluvila s jídelnou, že bude jídelníček na 2 týdny dopředu.
Září 2020 - bylo jen cca týden.
P. Fajfrová volala do jídelny. Bylo přislíbeno, že bude na 14 dnů dopředu. Mohou jen celý 
týden.
Pokud se zapomene v pátek objednat oběd, lze poslat e-mail až do pondělního rána a oběd 
lze takto objednat.

Ad 4)
Bazar 18. - 20. 11. 2020. Příprava od 9. 11. 2020.
Organizaci bazaru zajišťuje paní Fajfrová.
Problémem bývá sehnat lidi, kteří by prodávali na bazaru.
Za 3 dny bazaru se většinou vystřídá cca 15 lidí (včetně balíkování a odvozu).

Ad 5)
- Vybavení učebny výtvarné výchovy
P. Gucfa - řešili s p. ředitelem zastínění oken v učebně výtvarné výchovy.
Mimo dataprojektoru bude potřeba i zastínění.
Nyní jsou 3 možná řešení:

1) p. Gucfa - mohl by zhotovit atypické textilní závěsy. Cca 15 tis. Kč. Zastínění 6 oken, 
která  jsou  nejblíže  tabuli  (ne  všech  oken).  Ruční  ovládání  přes  lanka  -  horizontálně  
shrnovací látka.
2) Firma - textilní rolety - plisé. Cca 50 tis. Kč.
3) p. Chvátal - vnitřní žaluzie s vodícími profily. Pan ředitel si s firmou volal - možný  
dodavatel nebyl telefonicky schopen říci detaily. Možný rozsah při základním řešení cca  
50-60 tis. Kč.

Otázkou u varianty 1) je trvanlivost. Mohly by být pratelné. U var. 2) - možný problém se šikmou
zdí. Navíc je pouze mechanické stahování. Bod 3) - žaluzie budou trvanlivější, ale významně dražší.

Interaktivní dataprojektor s dotykovým ovládáním. Před 2 lety byla cena 45 tis. Kč. Nyní stojí cca
55 tis. Kč.
Keramická tabule stojí cca 30 tis. Kč.
Tj. dataprojektor s tabulí - cca 85 tis. Kč. Lze na něm psát i rukou. Je doporučován pro školy. Není
k němu potřeba dokupovat další SW výbavu.

Zastínění: min 15 tis. Kč. 

Čistě interaktivní tabule bývají pro děti problém - je nutné speciální pero a to musí mít určitý sklon
při psaní - což bývá pro děti někdy problém.
Ministerstvo ani městská část velmi pravděpodobně nepřispějí - nejsou zřizovateli školy.
P. Loučka: Lze požádat některou z větších firem o dar škole - vybavení. Bude řešit s p. zástupcem.
Dotace  veřejným školám -  církevní  a  soukromé  školy  ji  nedostanou.  Měla  by  se  ale  projevit
v normativu na příští školní rok.

- Nouzový stav
Magistrát - nařízení Hygienické stanice.
Jsou zakázány sportovní činnosti na 2. stupni - tyto činnosti ale nejsou specifikovány. Škola čeká na
výklad Ministerstva školství.
Školní družina ani školní klub nejsou omezeny.



Zájmové kroužky v příštím týdnu budou (podle aktuálních informací).
1. stupeň nemá omezení - TV i plavání bude pro 1. stupeň bez omezení.

Ve škole se už vyskytují karantény. Mezi žáky jsou i pozitivně testovaní (ale zatím nebyla potřeba
karantény pro celou třídu).

Byl výpadek vrátné služby - řešilo se zástupem.

Intenzivně se řeší příprava na distanční výuku.
Nový IS - Bakaláři. Řeší se tam probírané učivo a nově také budou přidány akce v rámci školy.
Pokud je dítě nemocné, v Bakalářích jsou informace týkající se výuky.

Office 365 - všichni žáci mají účet. Rodiče účet nemají. U mladších dětí se předpokládá, že rodiče
jim pomohou.

Pokud by nastala distanční výuka, tak tato je povinná.

Možná smíšená výuka. Prezenčně se učí ve škole přítomní žáci, nepřítomní se učí distančně (např.
formou úkolů, konzultace, steamování hodiny, ...).

Prezenční  výuka -  absence nepřekročí  50 % žáků.  V tomto režimu není  povinnost  řešit  online
výuku. Informace o probírané látce v Bakalářích.
Absence více než 50 % - škola zahajuje distanční výuku. Ti, kteří mohou chodit do školy, mají
prezenční výuku.
Pokud je celá třída v karanténě - celá třída má distanční výuku.

Nyní absence žáků nejsou vysoké, celá škola se učí prezenčně.

Bakaláři jsou elektronický systém pro dokumentaci výuky.
V Office 365 není matrika - evidence žáků. Nelze jej tedy použít místo Bakaláři.
Pokud by se nemuselo učit distančně, Office 365 by nebylo nezbytné.

- Oslavy 30. výročí založení školy
Program oslav 11.10. byl upraven. Nelze se sejít ve škole, nelze zajistit občerstvení. Bohoslužba
také bude muset být bez zpěvu.
Bohoslužba s O. biskupem Malým je odvolána.
Dopolední program bude tedy zrušen. Bude se realizovat jen odpolední program.
Ve 14:30 bude koncert v kostele (komorní orchestr Quattro). Pak bude videoprojekce v sále sester
v klášteře - absolvent ZSSV dokončuje film o historii školy. 
Kvůli omezením nebude možné si např. prohlédnout školu apod.

Vánoční trhy - zatím jsou v plánu.

Ad 6)
Stanovy

Od pana Tomka - v digitální podobě.
Chceme rozšířit stanovy: přidat možnost online hlasování.
P.  Štefan  kontaktoval  paní  Vondráčkovou  (z  2.A)  -  je  právnička/advokátka.  Může  nám
pomoci s formulací. 
Lze rozhodovat per rollam, pokud to stanovy umožní. Lze korespondenčně nebo pomocí
technických prostředků (e-mail, videokonference, ...).



Současné znění stanov nevylučuje jednání on-line.
Pouze není řešeno hlasování per rollam.

Pokud se nesejdeme osobně, tak hlasujeme per rollam. I když je to například přes video, tak
už je to per rollam. 

Doplnění stanov RR týkající se online setkání a hlasování per rollam:
Rada  může  přijímat  svá  rozhodnutí  také  per  rollam  (mimo  zasedání)  prostřednictvím  
technických  prostředků  (e-mail,  telekonference,  videokonference  apod.).  V  případě  
hlasování e-mailem návrh musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro 
jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se má člen Rady  
vyjádřit. Tato lhůta nesmí být kratší než 5 pracovních dnů. Statutární orgán oznámí členům 
Rady písemně (lze i e-mailem) nebo jiným vhodným způsobem výsledek hlasování, a pokud
bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení. Při hlasování per rollam je
rozhodnutí přijato, pokud se ho zúčastní většina členů Rady a pro návrh se vysloví většina 
z nich, přičemž každý reprezentant třídy (zástupce nebo jeho náhradník) má jeden hlas.

Hlasování: rozšíření Stanov RR o možnost hlasování per rollam.
pro: 17, zdrželi se: 0

Ad 7)
Ples RR v únoru 2021. Organizaci zastávala paní Korintová, následně paní Ladová.
Paní Bryndová z 9.A bude řešit organizaci sálu.
Bude potřeba prodej lístků na vánočních trzích.
Sr. Anděla: Na 5. 2. je zamluvena Domovina – v Holešovicích za Libeňským mostem.

Bazén - fény na sušení vlasů? - řešit s paní Kuthanovou (má na starost kroužky)

Městský soud v Praze vyzývá RR k doplnění údajů do rejstříku.
Dodat informace na soud máme do 5.10.2020. Budeme žádat o prodloužení.

Zápis do rejstříku:
ověřený souhlas se zápisem
vyplní se formulář na justice.cz
uzavřít hospodaření spolku
úředně ověřený podpis protokolu o volbě a prezenční listina.
V ředitelně je zásuvka rady rodičů - tam se mohou dokumenty odevzdat.

Příští jednání RR se uskuteční v úterý 3. 11. 2020 v 18 hodin.

Zapsali: J. Firich, M. Štefan
1. 10. 2020
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