
Zápis z jednání Rady rodičů dne 8. 4. 2021

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

1.A Martin Loučka, Natálie Slivocká, 1.B Jaroslav Kovačka, 2.A Gabriela Suchlová, 2.B
Lucie Mitrega, 3.A Dagmar Svatošová, 3.B Hana Drahošová, 4.A Pavlína Malásková, 4.B
Martin Štefan, 5.A Pavol Smolárik, 5.B Jan Firich, 6.A Antonín Mores, 6.B František Janáč,
7.A Simona Kocourková 8.A Regina Prouzová Květoňová, 8.B Petra Fajfrová, 9.A Kateřina
Gucfová, 9.B Jana Ledvinková

Nezastoupeny / neomluveny třídy: 7.B

Program:
1) Žádosti
2) Den učitelů
3) Nástup do školy v příštím týdnu, diskuse s p. ředitelem
4) Ples 9. tříd
5) Ostatní

Ad 1) 
Nebyla podána žádná žádost.
P. Loučka zkontroluje schránku ve škole během příštího týdne.

Ad 2)
Poděkování za poukazy na Den učitelů.
p. Suchlová: pán z Portálu pošle fakturu.

Ad 3) 
Diskuse ohledně kvality antigenních testů. Host: p. Kleinová (5.A).

Limitovaná přesnost  a  spolehlivost  antigenních testů  -  zejména těch,  které  ministerstvo školám
nabízí. Falešně negativní test může v dětech vzbudit pocit falešného bezpečí a může vést k přenosu
infekce.
p. ředitel: Na poradě vedení o tomto mluvili.
Testy, které škola dostala, nejsou moc spolehlivé. Mohou být problémy s validitou testu. Škola je v
časové tísni a nestihne koupit jiné testy na testování.Financování testů ze školních peněz by bylo na
úkor jiných věcí. V pondělí škola využije současné testy.
Děti  přijdou  v  rouškách  nebo  respirátorech.  Pak  bude  rozdělení  třídy  na  2  poloviny  (jedna
s učitelkou,  druhá  s  asistentkou).  Ukáží  dětem,  jak  mají  udělat  samoodběr.  Pak  proběhne
vyhodnocení  testů.  Škola  nemůže  děti  nutit.  Pokud  se  dítě  neotestuje,  škola  bude  kontaktovat
rodiče, aby si dítě odvedl. Rodič může absolvovat test s dítětem jinde a přinese potvrzení, že test byl
negativní.
V případě pozitivního testu je dítě izolováno a je kontaktován rodič.
V zápětí se dělá další test, který by měl ten předchozí potvrdit.
Pokud se pozitivní test objeví ve čtvrtek, musí jít celá třída do karantény (v pondělí by šel pouze
pozitivní žák). Pokud je večer potvrzen negativní test, třída může v pátek do školy.
Pokud dítě odmítne test nebo pokud rodič řekne, že se nebude testovat: Dítě nebude chodit do školy.
Rodiče budou muset  dítě vzdělávat sami.  Online výuka je možná až v případě,  že by více jak
polovina dětí byla nemocných a výuka se překlopí do online režimu.



Je on-line výuka je povinná?
Dítě je povinno se distančně vzdělávat dle zadání učitele. Součástí distanční výuky jsou i online
hodiny. Ta online hodina není povinná v tom, že by dítě muselo tu hodinu prosedět u monitoru. Je to
nabídka dítěti, kde učitel probírá látku, konzultuje atd.
Někteří  vyučující  online hodinu pojali  jako povinnou. Některé rodiny ale mohou mít  problémy
s připojením - např. více dětí v rodině. Pokud ale dítě neplní povinnosti, tak učitel zjišťuje, proč dítě
neplní úkoly.
Pokud dítě zvládá výuku samo, není nutné, aby sedělo u monitoru. Pokud je ale v hodině test nebo
se  jedná  o  výuku  jazyků,  je  vhodné  se  online  výuky  účastnit.Tj.  učitel  by  neměl  vyžadovat
omluvenku z online hodiny (pokud se ale nejedná např. o online test - který je formou úkolu –
v tomto případě by byla omluvenka potřeba).

Ad 4)
P. Ladová posílala varianty...
p. ředitel: p. Vejvodová - nevidí ples v Domovině jako reálný. P. Vejvodová se přiklání k zahradní
slavnosti.
Objekt Habrovky v Michli. Loni tam proběhla rozlučka 5. třídy. Je to ale menší prostor pro 2. třídy.
Dal by se např. využít klášter kapucínů nebo případně by to mohlo být v sále sester (ale zahrada u
kláštera je nyní spíše staveniště).
Nebude pravděpodobně klasický ples, spíše jen rozlučková akce.

Počítá se se společnou akcí na konci roku. Ples to nejspíše nebude.
Pravděpodobnější je venkovní akce, u které je větší šance, že by mohla proběhnout. Žáci by mohli
sami navrhnout, co by preferovali.
P. učitel Strádal může také zjistit preference 9.A (na základě zkušeností v 9.B).
Preferencí je společná akce obou tříd.

Ad 5)
Paní Mitrega: Sportovní aktivity pro žáky.
TV stále neprobíhá.
Bylo by možné udělat motivační pohybový program pro děti?
Na jiných školách  děti  např.  sbírají  body za sportovní  aktivity.  Třídy  se pak porovnávají  mezi
sebou.

P. ředitel v lednu žádal učitele TV, aby s dětmi řešili i sportovní aktivity.
Nemá ale nyní zpětnou vazbu.

Příští jednání RR se uskuteční ve čtvrtek 6. 5. 2021 ve 20 hodin (online).

Zapsali: J. Firich, M. Štefan
8. 4. 2021
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