
Zápis z jednání Rady rodičů dne 2. 6. 2021

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

1.A Natálie Slivocká, 1.B Jaroslav Kovačka, 3.A Dagmar Svatošová, 4.B Martin Štefan,  
5.A Pavol Smolárik, 5.B Jan Firich, 6.A Antonín Mores, 8.A Regina Prouzová Květoňová,
9.A Kateřina Gucfová, 9.B Jana Ledvinková

Nezastoupeny / neomluveny třídy: 2.A, 2.B, 3.B, 4.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.B, 

Program:
1) Žádosti
2) Rozlučka s žáky 9. tříd
3) Dárky pro absolventy
4) Ostatní

Ad 1) 
Nebyla podána žádná žádost.

Ad 2)
Rozlučka s 9 třídami
p. Gucfová:

Sešla se s oběma třídními učiteli.
Zahradní slavnost - oficiální a neoficiální část.

Bude to u kapucínů - zařizoval p. ředitel.
Sál - 50-60 sedících účastníků, mohlo by být celkem 90 lidí.
Prostor je pro celý areál kapucínů - pokud je tam někdo ubytován, má kuchyňku k dispozici.
Pokud bude hezky, bude akce venku.
Objekt je od 14 do 18 hodin, oficiální část začíná v 15:15.
2. akce bude 16.6. ve středu (18.6. je obsazeno).

Květiny budou nadvakrát - jak budou třídy rozdělené.
9.B by měla květiny za 3200 Kč (4 velké, 16 malých (120 Kč za kus)), 9.A za 2200 Kč (2 velké, 8
malých).

Třídy by chtěly požádat o příspěvek na občerstvení.
9.B: Pfefferová - asistentka

občerstvení 4000 Kč
9.A: 90 chlebíčků

2800 Kč
udělali by objednávku podle 9.B (kelímky, tácky, příbory, ...)
4 balení vod po 6 lahvích.
-> 3500 Kč

Schválený rozpočet – minulé jednání RR: 13500 Kč (květiny, fotograf, odznaky)
p. Hladík - fotograf
Každý rok si dělala třída občerstvení. Rodiče zajišťovali občerstvení.



Jana Ledvinková - 9.B.
Každý z rodičů něco přinesou.
Rodiče sladké, děti s p. Pfefferovou něco slaného.

9.A
Žáci mezi sebou hlasovali.

2 nechtěli, aby rodiče pomohli.
8 chtělo, aby pomohli.

Hlasování o úhradě občerstvení: Schváleno jednomyslně.

Ad 3)
Dárky pro absolventy

od školy: odznaky, diplomy, propisku školy, bible, ...
tj. od RR není potřeba.
Bude to občerstvení na rozlučku.
p. Ledvinková - účty za 9.B
p. Gucfová - účty za 9.A

Ad 4)
p. ředitel - je dnes mimo domov. Nemůže se připojit (měl za to, že RR je zítra).

p. Ledvinková se připojuje na RR místo p. Chvátala za 9.B.

p. Jaroslav Kovačka
Víno pro učitele na konec šk. roku.
70 lahví + tašky: 15000 Kč
Hlasování: Schváleno jednomyslně.

Zářijové setkání RR:
sr. Anděla

třídní schůzky pravděpodobně nebudou hned po začátku šk. roku
některé třídy chtějí jet na začátku šk. roku na školu v přírodě
Třídni schůzky pravděpodobně budou až ve 3. týdnu školy.

p. Štefan: preference 2. nebo 9.9. v knihovně školy.
sr. Anděla: šel by použít menší sál u sester pro setkání RR, pokud by kvůli omezením nešlo setkání
ve škole.

Preference je na on-line setkávání. Cca 2 setkání ve škole – noví členové a hlasování o výboru RR a
následně na jaře – focení do ročenky školy.

Stojany na kola
jedině dvůr školy - ale tam je přístup jen s klíčem

p. Štefan, p. Mores
Dnes založen účet u FIO banky.
Nyní běží paralelně oba účty.
Zároveň vložen na účet výtěžek z bazaru za rok 2019 - byl u p. Špačka v trezoru.



Sr. Anděla
Nové webové stránky školy.
Měly by být v provozu od nového školního roku.

Závěrka účetnictví RR: udělá se v září, kdy končí fiskální rok RR.

p. Svatošová
Bude platba za poukázky na knihy pro učitele.
Termín je pro učitele prodloužený do 6.6.
Následně se Portál ozve, kolik poukázek bylo uplatněných a pošlou fakturu.

Příští jednání RR se uskuteční začátkem září 2021 (termín bude upřesněn).

Zapsali: J. Firich, M. Štefan
2. 6. 2021
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