
Zápis z jednání Rady rodičů dne 7. 1. 2021

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

1.A Martin Loučka, 1.B Jaroslav Kovačka, 2.B Pavel Kyzlink, 3.A Dagmar Svatošová, 3.B
Jan Firich, 4.B Martin Štefan, 5.A Pavol Smolárik, 5.B Jan Firich, 6.A Antonín Mores, 7.A
Simona Kocourková, 8.B Petra Fajfrová, 8.A Regina Květoňová, 9.A Kateřina Gucfová 9.B
Jana Ledvinková

Omluveni: 2.A, 4.A
Nezastoupeny / neomluveny třídy: 6.B

Program:
1) Žádosti
2) Účetní závěrka a směrnice k hospodaření
3) Masopustní rej
4) Informace p. ředitele

Ad 1) 
Nebyla podána žádná žádost.

Ad 2)
Příjmy Spolku jsou osvobozené od daní.

p. Kovačka zpracoval Účetní závěrka a novou Směrnici o hospodaření Spolku.
Účetní závěrka ještě vyžaduje zapracování výnosů z podzimního bazaru.

Hlasování o Směrnici o hospodaření Spolku: schváleno jednomyslně.

Ad 3) 
Masopustní rej bude letos zrušený (měl být 12.2.).
Dnes byl řešený na poradě vedení školy.
Do 22.1. bude PES stupeň 5. Je málo pravděpodobné, že PES bude ve stupni 2 - aby mohl rej
proběhnout (do stupně 3 je nutné mít homogenitu tříd).

Akce pro celý 1. stupeň je neproveditelná. Mohly by případně proběhnout akce ve školní družině
individuálně pro jednotlivé třídy.

Ad 4) 
Na začátku ledna p. ředitel vydával pokyn učitelům.

Povinné předměty - 50 % rozvrhu.
Výchovy jsou omezeny. (výtvarná, hudební, ...)
Každá hodina je s nějakou prací - každá hodina má úkol, který děti vypracovávají.
Na 1. stupni se většinou třídy rozdělují na menší skupiny (zvláště u menších dětí).

Online hodiny budou nyní alespoň 50 % rozvrhu (tj. např. 4 hodiny ČJ za týden -> min. 2 online
hodiny)
ČJ, Mat, jazyky – až ke 100 % dle možností vyučujícího a dětí

1. stupeň - učí se ve více skupinách
2. stupeň - učí se celá třída najednou



Obecně platí, že je náročnost výuky nižší. Nemohou učit v plném rozsahu jako při prezenční výuce.
Pokud je zájem o výuku navíc - dávají se dobrovolné úkoly.
Vyučující jdou po základech; některé věci se na dálku neproberou.

Příprava na přijímací zkoušky:
v 9. třídách podpora větší.
5. a 7. třída - pomoci musí i rodiče.

ZSSV pracuje na rekonstrukci webových stránek.
Přizpůsobení stránek standardům, přístup z mobilních zařízení, 
Obsah stránek bude zachován, mění se struktura - kvůli mobilním zařízením atd.
Zásah do struktury - bylo by potřeba to vědět co nejdříve.
Obsah může zůstat.
Možnost  prezentace  RR  prostřednictvím  aktualit.  Bude  to  spíše  rolovací  systém  stránek  kvůli
mobilním zařízením.
Nyní je potřeba definovat strukturu stránek, následně pak obsah.
Tj. je možné upravit i sekci RR na stránkách ZSSV.

Hodnocení
Budou hodnotit stejně jako doteď. Bude klasické známkování.
Pokud bude možná 28.1. přítomnost žáků ve škole, tak dostanou výpiz z vysvědčení.
Pokud ne, tak bude dostupné v Bakalářích.
1. a 2. třídy vysvědčení dostanou.

Vyhláška: U přijímacích zkoušek je anulované vysvědčení z konce minulého šk. roku.
Ředitel střední školy se může rozhodnout, jestli využije společné přijímací zkoušky nebo použije
jen svoje nebo kombinace. Loňské 1. pololetí proběhlo standardně. 2. pololetí bylo anulováno - z
hlediska přijímacích zkoušek. 
Týká se to přijímacích zkoušek, které budou letos (duben 2021).
Letos zatím žádná vyhláška ohledně pololetních známek na vysvědčení není.
Na kolik se  zohledňují  známky záleží  na dané škole.  Platí  pro střední  školy,  které  mají  4-letý
maturitní obor. 6 a 8-leté gymnázia budou mít jednotné přijímací zkoušky. Ale mohou mít navíc i
svoje přijímací zkoušky.

ZSSV má kariérního poradce. Monika Weissová – pro všechny žáky, kteří se hlásí na střední školu.
Může poskytnout informace o přijímacích řízeních na střední školy atd.
P. Weissová bude také vydávat zápisové lístky po přijetí žáků na střední školy.

Příští jednání RR se uskuteční ve čtvrtek 4. 2. 2021 ve 20 hodin (online).

Zapsali: J. Firich, M. Štefan
7. 1. 2021
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