Zápis z jednání Rady rodičů dne 7. 10. 2021
Přítomni:
Za ZŠ sv. Voršily: p. ředitel
Za sestry: sr. Magdalena
Za RR:
1.A Vlasta Korbelová, Zuzana Vránová, 1.B Ivan Martinko, 2.A Martin Loučka,
2.B Jaroslav Kovačka, 3.A Marie Vondráčková, 3.B Lucie Mitrega, 4.A Dagmar Svatošová,
Jan Firich, 5.B Martin Štefan, 6.A Zuzana Honetschlägerová, 6.B A. Vrabcová, 7.A Antonín
Mores, 7.B Jelínek, 8.A Kefurtová, 8.B Štepán Záhorský, Klára Kuthanová, 9.B Petra
Fajfrová
Nezastoupeny / neomluveny třídy: 4.B, 5.A, 9.A
Program:
1) Přivítání nových členů
2) Závěrečná zpráva o činnosti Školské rady – p. Helena Lipková (předsedkyně Školské rady)
3) Kandidáti pro příští Školskou radu
4) Nejasnosti s přihlašováním v rámci ICT, covid – karanténa
5) Žádosti
6) Volby do RR
7) Zprávy ze školy s p. ředitelem
8) Ostatní
Ad 1)
Noví členové RR.
Obecné informace o RR – náplň činnosti apod.
Ad 2)
P. Lipková – předsedkyně školské rady
Cca 2-3 setkání do roka.
Není to jen pro-forma rada; scházela podle stanov 2-3x do roka.
Zavedli formu veřejných zápisů.
Ostatní části jsou tajné.
Školská rada má 3 zástupce rodičů, 3 pedagogů a 3 za zřizovatele. Ředitel školy není členem
Školské rady.
Význam Školské rady se ukázal ve chvíli, kdy se škola dostala do finančních obtíží.
Zavedením příspěvku na vzdělávání se škola dostala do konkurenčního boje – už není zdarma.
Pak se snažili aktualizovat koncepci rozvoje školy.
Někteří rodiče do ZSSV nechtějí zapisovat své další děti.
Škola se musí snažit přizpůsobovat změnám, aby neklesala její atraktivita v rámci vzdělávacího
systému.
Školská rada je důležitý poradní orgán pro ředitele školy a pro zřizovatele.
Rodiče jsou dobrým mostem ke společnosti – dobře chápou, co je pro děti ve škole atraktivní.
Škola se bude muset snažit přizpůsobit se měnícímu se prostředí.
Krátké výpisy jsou na webu. Nově zvoleným členům budou k dispozici i kompletní zápisy.

Ad 3)
RR: Bude potřeba oslovit potenciální kandidáty ve třídách.
Volby do Školské rady jsou v listopadu.
1. kandidát je stávající člen: p. Havlínová
2. kandidát: p. Zuzana Vránová (1.A).
Další kandidáty bude potřeba ještě oslovit/najít z řad rodičů.
Rodiče: Hledají kvalitu a morální a etický kredit školy – paní z 1. třídy (není katolička) – uvedla
důvody, proč na ZSSV dala své dítě.
V přijímacím řízení v roce 2021 je znatelný pokles zájemců oproti předchozím letům.
Někteří rodiče: škola je pro ně hodně daleko – nechtěli jezdit metrem v době covidu, jezdili autem.
Raději šli do spádové školy blíže bydlišti.
Ad 4)
ICT na 1. stupni.
Problémy s Teams.
Škola jim změnila heslo – v rámci výuky, aby si to děti vyzkoušely.
Děti následně neznaly své heslo do Teams. Bylo potřeba je případně pak znovu měnit.
Po počátečním nadšení se už dětem na ICT moc nechce.
4. a 5. třídy – některé z ICT. Změnily si heslo a následně jej zapomněly.
E-mail rodiče ohledně dětí v karanténě
Potvrzení o pozitivním testu daného žáka přišlo třídní učitelce v noci.
Ráno, jakmile tuto informaci zjistila, ihned posílala SMS rodičům.
Zveřejňování na webu by spíše způsobilo paniku.
Škola při pozitivním potvrzeném PCR testu dává ihned celou třídu do karantény.
Na webové stránky by bylo vhodné dát informaci o tom, jak postupovat v případě karantény dětí a
také jak postupuje škola. Zároveň přidat praktické informace, aby děti nebyly posílání na kroužky
atd. Hygiena může rodiče kontaktovat až se zpožděním.
Ad 5)
Žádost p. knihovnice
Žádost o zakoupení hygienických kapesníčků do knihovny.
Kapesníky do knihovny, cca 70 balení na školní rok. Zajistí paní Vránová (1.A) – dar knihovně.
Ad 6)
Informace o činnosti výboru RR, aktivity RR.
Volby do RR na školní rok 2021/2022:
Volební komise:
p. Jaroslav Kovačka
p Dagmar Svatošová
p. Štěpán Záhorský
12 hlasů pro, 3 se zdrželi, 0 proti

Předseda – výsledek volby: Martin Štefan
14 hlasů pro, 1 se zdržel, 0 proti
Místopředseda – výsledek volby: Jan Firich
14 hlasů pro, 1 se zdržel, 0 proti
Pokladník – výsledek volby: Antonín Mores
14 hlasů pro, 1 se zdržel, 0 proti
Revizní komise:
p. Dagmar Svatošová
p. Petra Fajfrová
p. Martin Loučka
12 hlasů pro, 3 se zdrželi, 0 proti
Ad 7)
Informatika na 1. stupni
V 1. hodině ICT si žáci na pokyn vyučujícího měnili heslo. To následně část z nich zapomněla. Poté
si měnili heslo znovu doma. Toto vyvolalo stresovou situaci pro děti.
P. uč. Novák – učí informatiku na 1. stupni. Chtěl, aby žáci měli aktivní Teams.
Pokud dítě heslo neznalo, tak p. učitel mu pomohl heslo resetoval.
Záměrem určitě nebylo stresovat děti.
Je potřeba, aby děti svá hesla znaly a byly schopné se kdykoliv do Teams přihlásit.
Problém také pro děti, které používají doma 1 sdílený počítač.
p. Záhorský (8. B) situaci s p. uč. Novákem dořeší.
Karantény
Stížnost rodiče, že informaci o karanténě dostali až ráno. Škola by mohla rodiče informovat, že už
je ve třídě i podezření na covid.
Karantény začaly tento týden. Jsou nyní 4 třídy v karanténě.
Správně by škola měla čekat, až nastane oslovení od hygieny.
Škola se proaktivně snaží situaci řešit hned a nečeká na oficiální zprávu od hygieny.
5.B:
Výsledek testu přišel cca v 10 h večer. Třídní učitelka zprávu otevřela okolo půl sedmé ráno a ihned
volala p. řediteli, jak má situaci řešit. P. ředitel doporučil napsat SMS rodičům, aby nechali děti
doma. Zpráva byla odeslána po půl sedmé ráno.
V 5.B mají další nahlášený případ – hygiena to ještě nevěděla.
Až dnes odpoledne byla oficiálně vyhlášená karanténa.
Podle papíru z hygieny začala 6.10. a trvá do 20.10.
P. uč. Kopecká se to dozvěděla ráno, když si to přečetla.
Je zakázané dávat preventivní informace o testech atd. Nejde ani získávat informace o příznacích.
Je nutné bránit šíření, ale na základě potvrzených testů. Nikoliv na základě podezření.
Škola nemůže doporučovat karanténu. Může rodičům říci, aby děti preventivně neposílaly do školy.
Karanténu může nařídit pouze hygiena.
Škola ani nemůže nařídit distanční výuku, pouze až na základě karantény.
Hygiena následně vyhlašuje karanténu zpětně.
P. zástupce popsal situaci a možnosti školy v zprávách ze školy zaslaných všem rodičům.

Školská rada
Nyní máme 2 kandidáty.
Lze mít i kandidáta z Rady rodičů ve Školské radě.
Školská rada je více o koncepci směřování školy.
Je potřeba mít zástupce i za rodiče, kteří by pomohli táhnout koncepci školy.
Školská rada: 2-3 setkání do roka.
Není nutné se scházet každý měsíc.
Je to o koncepčních věcech školy, o školním řádu, školním vzdělávacím programu.
Jsou to zásadní věci ohledně směřování školy.
Mandát je na 3 roky.
Pokud by už rodič neměl dítě ve škole, tak není zákonným zástupcem žáka – a bylo by nutné jej
nahradit.
Pokud budou jen 3 kandidáti, bude to spíše formální volba.
V případě nižšího počtu kandidátů, tak ředitel školy může jmenovat členy do Školské rady.
Ve Školském zákoně není omezení, že by to nemohl být člen RR.
Bylo zrušeno setkání absolventů – není kvůli epidemiologické situaci vhodné.
Ad 8)
p. Kovačka
Loni školní ples nebyl, byla zahradní slavnost. Ta dopadla úspěšně.
Udělat letos také zahradní slavnost místo plesu?
Následující týdny ukáží – budeme řešit na příštím jednání RR.

Příští jednání RR se uskuteční ve čtvrtek 4. 11. 2021 v 18 hodin ve školní knihovně.
Zapsali: J. Firich, M. Štefan
7. 10. 2021

