
Zápis z jednání Rady rodičů dne 2. 12. 2021

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

1.A Vlasta Korbelová, 1.B Ivan Martinko, 2.A Natálie Slivocká, 2.B Jan Firich, 3.A Gabriela
Suchlová, 3.B Lucie Mitrega, 4.A Jan Firich, Dagmar Svatošová, 4.B Karolína Stránská,  
5.B Martin Štefan, 7.A Antonín Mores, 8.A Eva Bakkar, 8.B Klára Kuthanová, 9.B Kristyna 
Jirsová

Nezastoupeny / neomluveny třídy: 5.A, 6.A, 6.B, 7.B

Program:
1) Bazar
2) Informace p. ředitele
3) Ostatní

Ad 1)
Poděkování za bazar, především p. Petře Fajfrové, hlavní organizátorce.
Vybralo se cca 22 tis. Kč, cca 19 tis. Kč se rozdělilo do tříd, cca 3 tis. Kč do fondu RR.
Informace od p. Fajfrové:
Neprodané věci z bazaru se vozí na charitu. Aktuální organizace (Armáda spásy) už věci příště
nebude moci přijmout.
Dotaz na RR: Víme o organizaci, která by věci ze školního bazaru dokázala přijmout? 

Sr. Magdalena by se zeptala v Kutné Hoře.
Ivan Martinko se zeptá Armády spásy – sídlí u nich v domě.

Ad 2)
Paní Czesany - 7.A: Organizační dotaz na pana ředitele týkající se výuky
V souvislosti s očkovanými dětmi.
Dle vyhlášky je nutné mít naočkovaných 50 % dětí.
Zatím na 2. stupni není třída, kde by bylo více naočkovaných dětí, než kolik bylo v karanténě.
p. uč. Fejfarová - u nich ve třídě hybridní model fungoval.
Vzdálená výuka na 2. stupni pro žáky v karanténě by určitě byla přínosná.
=> Hybridní výuku nelze technicky zajistit – učit  zároveň on-line i prezenčně.
https://www.edu.cz/covid-ve-skolach-kdo-o-cem-rozhoduje/

Ples - přesunut na květen
Žáci 9. tříd chtěli ples posunout. Druhá možnost byla červen - ale v tomto termínu měla Domovina
obsazeno.

Výuka letos končí 23.12.2021.
Po Vánocích proběhne Tříkrálová sbírka. Pravděpodobně bude stejně jako v loňském roce jen ve
škole.
Na starost má sbírku sr. Magdalena.
Rodiče budou o sbírce vědět dopředu, mohou dětem dát příspěvek.
Existuje také možnost poslat peníze přímo na účet - Charita tuto možnost také nabízí.
Charita se připravuje i na koledování venku.
Škola ze sbírky podporuje rodiny ze školy - rodiny, které jsou v sociální nouzi.
Část ze sbírky jde na charitu, zbytek může použít škola.



Vánoční trhy
Letos jsou zrušeny.
Před cca 15 lety byly vánoční trhy venku. Letos se na tom pedagogové neshodli.
Škola se pokusí udělat jarní trhy, aby zůstal zachován koncept trhů ve škole. Přesný termín
bude upřesněn podle epidemiologické situace.

Ad 3)
Informace o distanční/on-line formě jednání RR.

Školní web
P. ředitel přepošle pracovní skupině RR odkaz na pracovní verzi nového školního webu.
V rámci Školské rady (která byla v pondělí 29.11.) se web také řešil.
Nový web my měl být spuštěn do termínu zápisu na nový školní rok.
p. Štefan pošle kontakty p. řediteli na pracovní skupinu z RR ohledně nového školního webu.

RR může letos také přispět na potřeby školy (podobně jako loni) – ostatní akce jsou omezené.
P. ředitel dodá informace na příští RR.

Příští jednání RR se uskuteční ve čtvrtek 6. 1. 2022 ve 20 hodin on-line.

Zapsali: J. Firich, M. Štefan
2. 12. 2021
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