Zápis z jednání Rady rodičů dne 9. 9. 2021
Přítomni:
Martin Štefan 4.B,
Regina Květoňová 8.A
Simona Kocourková 7.A
Martin Loučka 1.A
Petra Fajfrová 8.B
Lucie Mitrega 2.B
Zuzana Honetschlägerová 6.A.
Gabriela Suchlová, 2.A
Marie Vondráčková, 2.A
František Janáč 6.B
Antonín Mores 6.A
Hana Drahošová 3.B
Pavlína Malásková 5.A
Hosté: S. Anděla Slezáková
1) Do budoucna se zachová online setkávání RR. Příště (7.10.) – prezenčně kvůli
volbám
2) Mail paní Malé (z plesového výboru) s informacemi o plese:
- ples se bude konat 21.1. v Domovině,
- na třídních schůzkách 16.9. budou rodiče 9. tříd informováni
- ples je samofinancován (prodej vstupenek)
- pomoc vítána
- 17.12. prodej vstupenek na Vánočních trzích
- předtančení (realizují a organizují 9.třídy, je třeba zamluvit tělocvičnu)
- tombola (od října se nosí dárky)
- prodeje lístků byl přítomen i člen RR.
Kontakty na organizátory:
- Pozvat je na příští setkání cca na 18,30.
3) Platba pro aktuální rok
- snaha zjednodušit platby - převést na bezhotovostní formu
- nové bankovní spojení na RR - Fio 2301993631 / 2010 - prosím, co nejvíc propagovat.
()
- do zprávy od příjemce: třída, sourozenci
- na co RR přispívala: elektronická tabule, technická podpora rodičům při online výuce,
dárky učitelům a deváťákům
- před třídními schůzkami zašle p. Štefan mail s informacemi o platbě, zástupci RR je
rozešlou rodičům s informací, že se jedná o dobrovolnou platbu.
- zástupce RR bude na TU připraven i na hotovostní platby
hlasování: jednomyslně schváleno
4) Oslovení rodičů v prvních třídách – aby zvolili zástupce do RR – pan Loučka 1.B, paní
Vondráčková 1.A

5) Za řád bude na RR přítomná sestra Magdalena.
6) Pan ředitel:
- renovace učeben (interaktivní tabule v každém patře 2 učebny, celkem 9 učeben)
- nové podlahy (tělocvična, učebna chemie, 2 třídy)
- informatika jako nový předmět od 4. do 9. třídy (revize RVP)– práce informacemi, základy
programování, robotika atd. 1 hodina týdně v půlených třídách.
- snaha používat dál Teamsy jako informační zdroj
- 4. třídy mají druhý cizí jazyk
- koncept hodnotového vzdělávání – voršilský strom – informace p. ředitel podá na třídních
schůzkách
- 16.9. den otevřených dveří (DOD) – odpoledne bude otevřena výstava o sv. Ludmile,
návštěva nuncia
- 15.9. virtuální DOD na církevních školách – školy se představí veřejnosti
- 15.9. mše pro církevní školy v katedrále
- 21.9. - 2. stupeň pouť na Tetín, 1. stupeň pouť po Praze
- plavání neprobíhá, závada bazénu, v nejbližších dnech by se mělo opravit
- 1. - 3. třídy budou plavat celý školní rok (loni byly ochuzeny)
- podzimní bazar od 18.11
- jarní bazar od 28.4.
úkoly pro RR:
- končí mandát Školské rady – zástupci za rodiče dosud paní Lipková, Novotná, Havlínová
– nutno vypsat nové volby do konce kalendářního roku
- p. Štefan zajistí hlášení na třídních schůzkách
- p. Firich - nový rámec webových stránek – ujasnit, jak to potřebuje RR
- nabídka nadace dotovat obědy dětem ze soc. slabších rodin – zástupci RR budou
informovat rodiče ve svých třídách o této možnosti (rodič dá případně vědět panu řediteli)
- zástupci RR budou informovat rodiče ve svých třídách, že je stále možné žádat o snížení
příspěvku na vzdělávání
termíny rad:
7.10.2021
4.11.2021
2.12.2021
6.1.2022
3.2.2022 – k projednání (následují pololetní prázdniny)
3.3.2022
7.4.2022
5.5.2022
2.6.2022

