
Zápis z jednání Rady rodičů dne 4. 11. 2021

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

1.A Vlasta Korbelová, Zuzana Vránová, 1.B p. Hochmal, Ivan Martinko, 2.A Martin Loučka,
2.B Jan Firich, 3.A Gabriela Suchlová, 3.B Lucie Mitrega, 4.A Jan Firich, 4.B p. Stránská, 
5.B  Martin  Štefan,  6.A  Zuzana  Honetschlägerová,  6.B  A.  Vrabcová,  7.A  Antonín  
Mores,  7.B p.  Jelínek,  8.A p.  Kefurtová,  8.B p.  Hanková,  Klára Kuthanová,  9.B Petra  
Fajfrová

Nezastoupeny / neomluveny třídy: 5.A, 9.A

Program:
1) Volba do Školské rady
2) Bazar
3) Účetní závěrka k 31. 8. 2021
4) Informace p. ředitele

Ad 1)
Volební komise:
p. Marta Hochmal, p. Ivan Martinko, p. Gabriela Suchlová

Kandidáti: 4 kandidáti
p. Zuzana Vránová
p. Martin Loučka
p. Alžběta Havlínová
p. Vlasta Korbelová

Představení kandidátů, dotazy.

Dostavilo se zástupců žáků: 19
Odevzdaných lístků: 19
Platných lístků: 19

Výsledek volby:
Zvolená Školská rada: p. Martin Loučka, p. Alžběta Havlínová, p. Zuzana Vránová

Detaily v samostatném zápise: Zápis o volbě do školské rady 2021.

Ad 2)
Odezva na bazar není extra velká.
Bylo by potřeba se zapojit do bazaru.
V pondělí se vybaluje a třídí – aby stejné věci byly u sebe.
Pak prodej.
Je potřeba cca 25 lidí v průběhu týdne. Ne na celý den, ale i např. jen na 1 nebo 2 hodiny.
Oslovit rodiče z jednotlivých tříd. Jsou potřeba lidi na pondělní vybalování a na páteční úklid (cca 6
lidí na oba termíny).
Oslovit rodiče v jednotlivých třídách.



Ad 3)
Účetní závěrka k 31.8.2021.

P. Dagmar Svatošová – revizor.
Nemají výhrady k účetní závěrce.

Hlasování o účetní závěrce:
odsouhlasena jednohlasně

Příspěvky:
Za letošní rok se již vybralo ¾ běžného ročního obnosu; vše bezhotovostně.
Bude se tedy pokračovat s příspěvky pouze bezhotovostně.

Ad 4)
Web školy – v jakém je stavu?
Je rozpracován; nebyl čas se tomu věnovat.
Vzhled je rozpracovaný, není dotažený do detailů.
Zatím tam také není obsah, aby se mohla podle toho doladit funkcionalita.
Celé jádro je naprogramované. Chtějí ještě doladit grafiku a naplnit stránky obsahem, aby se mohl
web začít testovat.
RR může pomoci se zpětnou vazbou na koncepci nových stránek.
P. Havlínová – je grafická designérka. 

Sociální sítě ve škole – je problematické z hlediska GDPR. Je potřeba být velmi pečlivý ohledně
obsahu na těchto sítích. Bez souhlasu je velmi obtížné cokoliv na sítě dát.
2/3 žáků školy základní školy nemají na sociálních sítích co dělat (do 13 let).

Klientelou školy jsou rodiče a těm stačí webové stránky.
Na střední škole je situace jiná – tam na sociálních sítích participují i studenti.

Z RR pro zpětnou vazbu na web: p. Havlínová, p. Jelínek, p. Štefan, p. Firich

Distanční výuka
Ve škole je efektivita výuky vyšší.
Problémem online výuky je, že učitel neví, co se děje na druhé straně.

Proočkovanost dětí nepřesáhla 50 % (8. a 9. třídy).
Pokud je > 50 % očkovaných, lze učit očkované děti ve škole.

Škola může poskytnout online vzdělávání dětem doma.

Online výuka: Někteří učitelé (na 1. stupni) se dětem při výuce neukazují.

Příští jednání RR se uskuteční ve čtvrtek 2. 12. 2021 ve 20 hodin on-line.

Zapsali: J. Firich, M. Štefan
4. 11. 2021
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