
Zápis z jednání Rady rodičů dne 6. 5. 2021

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

1.A Martin Loučka, 1.B Jan Firich, 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, 8.A Regina Prouzová
Květoňová, 8.B Petra Fajfrová, 9.A Kateřina Gucfová, 9.B Jana Ledvinková

Nezastoupeny / neomluveny třídy: 7.A, 7.B

Program:
1) Žádosti
2) Rozlučka s žáky 9. tříd
3) Informace p. ředitele
4) Ostatní

Ad 1) 
Nebyla podána žádná žádost.

Ad 2)
Příspěvek RR na rozlučku s žáky 9. tříd (květiny, odznaky Serviam, fotograf).
hlasování: schváleno jednomyslně.

9. třídy – p. uč. David Strádal, p. uč. Lucie Baloušová
Budou 2 rozlučky - pro každou třídu zvlášť.
Možnost využít areál kapucínů na Hradčanech - je tam i velká zahrada.
třída p. uč. Baloušové - 11.6., p. uč. Strádala - 18.6.
Škola by třídám hradila pronájem.
Na oficiální části by byli pozvání rodiče i učitelé.
Pak by žáci ještě měli "after party".

Ad 3)
Jsou avizované změny ohledně testování žáků.
Bude zpráva asi během zítřka do datové schránky školy.
Pravděpodobně se bude střídat výuka školní a distanční.

p. Svatošová: 3. A: je možné řešit absenci 1. pondělní hodiny (kvůli testování)?
De nebo Fr - o tuto hodinu jazyků děti přichází.
p. ředitel: stejný problém je i v 7. třídách.
Pokusí se udělat přesun v rozvrhu.
Záleží ale na dalších hodinách učitelů jazyků.
Čekání na vyhodnocení testu nemusí ubírat vyučovací čas.
Tj. 1. hodina by alespoň z části mohla proběhnout.
Na 2. stupni se žáci otestují již rychle.
Na 1. stupni se p. ředitel pokusí najít možnost, jak jazyky přesunout.



p. Drahošová: Chození do školy s paralelní třídou (pokud mají rodiče děti v A i B třídě)
p. ředitel: Dítě by mohlo být ve skupině, která je pro policii, zdravotníky atd. Ale děti jsou v této
třídě jen pod dohledem, nemají výuku.
Dítě nelze dát do druhé třídy – musí se zachovat homogenita tříd. Proto také nejsou nyní ve škole
zájmové kroužky.

Ad 4) 
Sportovní aktivita – pro 2. stupeň - Pojďte s námi na cestu do Santiaga de Compostela

P. Mores a p. Kovačka – vyúčtování za školní rok.
Dárky na konci školního roku jdou také ještě do vyúčtování – bude doděláno na začátku

příštího školního roku.

Bakaláři:
Někteří rodiče se vůbec nepřihlašují do bakalářů -> nevidí prospěch svých dětí
Návrh: ukázat rodičům, jak se přihlásit do bakalářů a práce s bakaláři

p. ředitel: Na začátku šk. roku bude pro zájemce školení, bude možnost vyzkoušet si to v počítačové
učebně ve škole. 
Obecná instruktážní videa pro bakaláře existují

Příští jednání RR se uskuteční ve čtvrtek 2. 6. 2021 ve 20 hodin (online).

Zapsali: J. Firich, M. Štefan
6. 5. 2021
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