
Zápis z jednání Rady rodičů dne 6. 1. 2022

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

1.A Zuzana Vránová , Vlasta Korbelová, 1.B Ivan Martinko, Marta Hochmal, 2.A Martin  
Loučka,  2.B Jaroslav  Kovačka,  Jan  Firich,  3.A Gabriela  Suchlová,  3.B Lucie  Mitrega,  
4.A Dagmar  Svatošová,  Jan  Firich,  4.B Karolína  Stránská,  5.A Anna  Ježková,  Pavlína  
Malásková, 5.B Martin Štefan, 6.B Alžběta Vrabcová, 7.A Antonín Mores, 7.B František  
Janáč, 8.A p. Kefurtová, 8.B p. Hanková, Klára Kuthanová, 9.B Petra Fajfrová

Nezastoupeny / neomluveny třídy: 6.A, 9.A

Program:
1) Žádosti
2) Masopustní rej
3) Ostatní

Ad 1)
Nebyla podána žádná žádost.

Ad 2)
Masopustní rej je zatím potvrzený.
Je příslib od p. učitelky Báry Masopustové – že to chtějí dětem dopřát.
Rej je plánovaný na 25. 2. 2022 – poslední pátek před popeleční středou.
Občerstvení: J. Firich
Hlídání v šatně: Lucie Mitrega, Vlasta Korbelová, Zuzana Vránová

Ad 3)
RR – prostředky na investici do projektu ve škole
Diskuse s p. ředitelem.
Investice řešeny na poradě vedení školy.
Ideální by bylo něco poskytnout pro celou školu - aby na to dosáhla většina dětí ze školy.

8.A/B - obnovení uzamykatelných skříněk, kam si žáci dávají učebnice, tělocvik atd.
Pravděpodobně by se přidali učitelé 2. stupně. Na 1. stupni to není až tak nutné - žáci se nestěhují
mezi třídami.
1.A - knihovna na uložení věcí pro děti.
Čtenářský klub - p. Svobodová. 2. stupeň - p. Baloušová. Tam je malý knižní fond. Hodilo by se cca
5 tis. Kč na knihy.

Celá škola: Obnova školního hřiště - resp. povrchu hřiště. Školu čeká generální oprava. Je nutná
spoluúčast sester. m2 hmoty na hřiště cca 1000-1500 Kč.
Otázkou je, jestli by se měnilo celé hřiště i s podkladem; pokud ano, tak cca 1 mil. Kč.

Pro školu: podpořit PR školy. Aby škola byla konkurence-schopná a vědělo se o ní.
Jednalo by se o hlubší koncepci.

Vybavenost školy: na podzim proběhl nákup pomůcek, sportovních potřeb atd.
Loni RR investovala do dataprojektorů, škola pak pořídila další. Nyní jsou cca v 1/3 učeben.



Školní hřiště – oprava/obnova bude nutná do cca 2 let. Na hřišti se místy zvedá povrch. Zatím není
projekt na opravu.
Povrch za léta degradoval – už není v původní výšce. Na krajích se už zvedá, což  je už nebezpečné.
Hřiště má 25 x 15 m - tj. necelých 400 m2.
Hřiště se dělalo před cca 20 lety. Hřiště vzniklo na základě darů. Velký dar škola získala od KDU-
ČSL přes pana Svobodu.
Existují dotace na školní hřiště; to pak ale musí být veřejně přístupné. Dotaci tedy nelze získat,
protože hřiště není veřejně přístupné.

Hlasování: Investice RR do opravy/renovace hřiště: záměr jednohlasně schválen.
P. ředitel zahájí jednání se zřizovatelem a rozjedou plán investice do hřiště.

Drobné investice (knihovna, police, …) – poslat žádost na RR. 
Na webu jsou ke stažení http://zssv.cz/rada-rodicu/formulare/

Příští jednání RR se uskuteční ve čtvrtek 3. 2. 2022 ve 20 hodin on-line.

Zapsali: J. Firich, M. Štefan
6. 1. 2022
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