Zápis z jednání Rady rodičů dne 4. 2. 2021
Přítomni:
Za ZŠ sv. Voršily: p. ředitel
Za sestry: (sr. Anděla omluvena)
Za RR:
1.A Natálie Slivocká, 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, Jitka Farag,
5.B Jan Firich, 6.A Antonín Mores, 8.A Regina Prouzová Květoňová, 8.B Petra Fajfrová,
9.A Kateřina Gucfová
Nezastoupeny / neomluveny třídy: 5.A, 6.B, 7.A, 7.B, 9.B
Program:
1) Žádosti
2) Nový web ZSSV
3) Online třídní schůzky
4) Ostatní
Ad 1)
Nebyla podána žádná žádost.
Ad 2)
Na nových stránkách bude tam hlavní lišta, pak záložky – 7 až 8.
Rada rodičů by měla mít samostatnou záložku; pak roleta a další 3 sekce. Měl by tam být i kontaktní
formulář. Sekce bude pod správou RR.
Aktualita RR v rámci aktualit školy na hlavní stránce – to je možné. Jen je pak otázka propojení – ze
2 různých stránek.
Škola poskytne vstupní informaci. IT udělá první náhled. Ten se pak bude připomínkovat.
Stránky budou upravené tak, aby byly čitelné z mobilních zařízení (to je hlavní důvod změny
stránek školy).
Zpracovatel dělá i design stránek (dělal stránky jiným školám i včetně např. návrhu loga školy).
Ad 3)
Ve 2. lednovém týdnu byly online tř. schůzky v obou 1. třídách.
Pokud bychom měli téma, tak je možné uspořádat online třídní schůzky i pro ostatní třídy.
Bylo by to možné v únorovém týdnu před jarními prázdninami.
Na 1. stupni je 1 hlavní učitel. Na 2. stupni je to složitější kvůli jiným učitelům pro dané předměty.
Rodiče by mohli uvítat kontakt s učitelem naživo, případně se na něco zeptat atd.
Příští středu je schůzka p. ředitele s učiteli.
Do příští středy do 12:00 poslat informaci p. řediteli – jestli by rodiče tříd měli zájem o třídní
schůzky. P. ředitel se pak domluví s učiteli a mohou naplánovat třídní schůzky.

Ad 4)
Doučování pro žáky
- asistenti mohou pomoci. Individuální doučování je nad rámec kapacit školy.
Pokud se dítě výrazněji zhoršuje - kontaktovat třídního učitele a snažit se společně najít řešení.
Jakým způsobem komunikuje ministerstvo školství se školami?
Škola nyní často nemá více informací než rodiče. Občas zpráva přijde dříve z médií než datovou
schránkou z ministerstva.
Ve škole bylo šetření z ministerstva. Zjišťovali, jaké jsou dopady distanční výuka a jak školy
zvládají výuku.
Loutkové divadlo pro žáky 1. tříd
Online přenos přes MS Teams – paní Drahošová hrála pro děti 1. tříd.
Divadýlko se líbilo. Děti to bavilo. Bylo dobře vidět i slyšet.
Příští jednání RR se uskuteční ve čtvrtek 4. 2. 2021 ve 20 hodin (online).
Zapsali: J. Firich, M. Štefan
4. 2. 2021

