Zápis z jednání Rady rodičů dne 4. 12. 2020
Přítomni:
Za ZŠ sv. Voršily: p. ředitel
Za sestry: sr. Anděla
Host: p. Helena Ládová Lišková (organizátorka plesu)
Za RR:
1.A Martin Loučka, 1.B Jan Firich, 2.A Gabriela Suchlová, 2.B Pavel Kyzlink, 3.A Dagmar
Svatošová, Dagmar Drahošová 3.B, 4.B Martin Štefan, 5.B Jan Firich, 6.A Antonín Mores,
6.B František Janáč, 8.A Regina Květoňová, 9.B Jana Ledvinková
Omluveni: 4.A, 5.A, 7.A, 8.B
Nezastoupeny / neomluveny třídy: 9.A
Program:
1) Účetní závěrka a směrnice k hospodaření RR
2) Žádosti
3) Ples RR
4) Zrušené divadelního představení v 1. třídách
5) Informace p. ředitele
6) Zápis RR do rejstříku
Ad 1)
P. Kovačka je dnes z jednání RR omluven.
Účetní závěrka a směrnice k hospodaření RR tedy bude předmětem lednového jednání RR.
Ad 2)
Uzavření žádostí, které probíhaly e-mailem.
2 žádosti. Obě schváleny (1100 Kč a 700 Kč).
Ad 3)
Ples - poslední ročníky byly pro 9. třídy
Udělat ples komorní - v prostorách školy?
Lze pronajmout tělocvičnu. Dají se tam dovézt panely, na kterých se tančí.
Předseda RR vyjádřil díky za obětavou práci organizačnímu týmu letos i v uplynulých letech.
p. ředitel
Pan ředitel vylíčil historii plesů, která sahá do r. 2005 a potvrdil, že jejich pořádání bylo
vždy v gesci RR.
Jeho slova potvrdila emailem p. Zenklová (7 let předsedkyně RR)
- dřívější model organizace: RR nominuje tzv. plesový výbor, doplněný o radní za 9.
třídy a další nadšence, který jedná mimo pravidelné zasedání RR.
Vždy byla spolupráce školy s RR - předtančení, ...
Program se upravoval podle návrhů organizačního výboru.
I výběr sálů byl na organizačním výboru.
Ládví, Smíchov, Belveder, Domovina.
Porada vedení školy: za současných podmínek není reálné ples realizovat.

I kdyby se ples zorganizoval, jsou obavy, že někteří rodiče a žáci by se plesu nechtěli
zúčastnit.
Možností je posun termínu plesu do období nižšího rizika (které je ale nejasné).
jediný reálný termín je pátek 4.6. - s ohledem na přijímací zkoušky a další.
Pokud by nebyl klasický ples, tak potom může být např. zahradní slavnost apod.
Pivovar Národní...
Sr. Anděla - pivovar je jejich nájemce. Je možné se s nimi domluvit ohledně možností
Prostor by mohl být pro jednu třídu a její rodiče.
Pro obě třídy najednou by to bylo pravděpodobně málo místa.
p. Ladová
Ples by se 5.2. zrušil.
Zavolat pánovi z Domoviny - jestli nemá 4.6. volno.
Pokud ano, mohl by se udělat ples v podobné míře jako v únoru.
P. Ladová se domluví se správcem Domoviny a dá RR vědět, pokud je 4.6. volno.
Pokud by bylo obsazeno, je alternativou zahradní slavnost.
V tomto případě by si mohli organizaci slavnosti řešit třídy samostatně.
Termín 4. 6. 2021 v Domovině je potvrzený.
p. ředitel: I dříve byly rozlučky tříd (nezávisle na plese), např. loni 5. třídy.
Ad 4)
Kancelář školy kontaktoval anonymně prarodič žáka 1. třídy - hrozba anonymního udání na
hygienu.
To vedlo ke zrušení akce v 1. třídách.
Učitelé 1. tříd nesouhlasili s tímto postupem - anonymní hrozba atd.
Akce byla povolená z ministerstva zdravotnictví.
p. ředitel - volala paní - babička žáka 1. třídy
Ministerstvo zdravotnictví potvrdilo, že představení může být takto realizováno.
Škola pak kontaktovala hygienu, jestli může škola představení uskutečnit.
Hygiena chtěla, aby bylo dětí ve třídě při představení jen 6 dětí.
V té době byl 5. stupeň. Ve škole byly pouze 1. a 2. třídy.
Ve třídě mohlo být 25 žáků. V tělocvičně jen 6 - protože toto bylo bráno jako veřejné
divadelní představení. Hygiena toto neklasifikovala jako výukovou akci ve škole.
Herci by byli v rouškách a se štíty.
S třídními učiteli nikdo nekomunikoval. Byl to anonym na školu.
Stanovisko RR:
Rada rodičů nesouhlasí s anonymní komunikací některého z prarodičů s kanceláří školy vzhledem
k plánovanému divadelnímu představení 1. tříd. Chtěli bychom podporovat přímou a otevřenou
komunikaci všech aktérů, která odpovídá duchu a tradici ZŠ sv. Voršily.
RR oceňuje snahu a aktivitu učitelů tříd ve snaze o zpestřování výuky žáků.
Rodiče mohou v případě potřeby komunikovat s RR, která zprostředkovává kontakt mezi rodiči a
školou.

Ad 5)
Výuka
6. a 8. třídy se prostřídají.
3. stupeň PES pro školu žádné velké změny neznamená.
V dnešních zprávách šel seznam kroužků, které budou otevřeny.
Efektivita distanční výuky není vysoká.
Subjektivní hodnocení - zkušenost p. ředitele z 9. třídy.
I když byli žáci při distanční výuce aktivní, při ověření znalostí ve škole jsou výsledky horší.
Kdyby ale nebyla distanční výuka, výsledky by byly pravděpodobně ještě horší.
Tj. distanční výuka není rovnocenná s prezenční výukou ve škole.
p. ředitel - užití MS Teams
Ad 6)
RR – spolek je úspěšně zapsán v rejstříku
Následné kroky: zřízení datové schránky, bankovní účty...
Příští jednání RR se uskuteční ve čtvrtek 7. 1. 2021 ve 20 hodin (online).
Zapsali: J. Firich, M. Štefan
4. 12. 2020

