
Zápis z jednání Rady rodičů dne 2. 2. 2022

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

1.A Vlasta Korbelová, 1.B Ivan Martinko, 2.A Martin Loučka, 2.B Jan Firich, 3.B Lucie  
Mitrega, 4.A Dagmar Svatošová,  4.B  Karolína  Stránská,  Dana  Nováková,  5.A Pavlína  
Malásková, 5.B Martin Štefan, 7.A Antonín Mores, 8.A Eva Bakkar, 8.B K. Hanková, Klára 
Kuthanová, 9.B Kristyna Jirsová

Nezastoupeny / neomluveny třídy: 3.A, 6.A, 6.B, 7.B, 9. A

Program:
1) Žádosti
2) Masopustní rej
3) Informace p. ředitele
4) Ostatní

Ad 1)
5.B – skříň.
Schváleno.

1.B – Deskové hry. Předjednáno.
Na příští RR podají žádost.

Ad 2)
Masopustní rej je zatím potvrzený. Masopustní rej je plánovaný jen pro 1. stupeň.
Rej je plánovaný na 25. 2. 2022. Čas pravděpodobně od 16 do 18 hodin (družina má do 15:30
vycházku).
Koordinace Masopustního reje: p. Lucie Mitrega
Občerstvení: J. Firich, M. Štefan.
Hlídání v šatně: Lucie Mitrega, Vlasta Korbelová, Zuzana Vránová, příp. Ivan Martinko.

Ad 3)
Ve škole je stále vysoká nemocnost – především 1. stupeň (chybí 4 třídní učitelé).

Plánuje se lyžařský výcvik - organizuje p. uč. Batelka. Osmé třídy a 7.A. Příští rok letošní 7.B a
další 2 třídy. 9. třídy o lyžařský výcvik přišly kvůli covidu.

Proběhlo i focení dětí do školní ročenky. Bude ještě další kolo pro ty, které chyběly.

P. Vránová – rekonstrukce  hřiště. Oslovila firemní nadace.
P. ředitel mluvil s panem Krejčím – správce od sester Voršilek. P. Krejčí zjistí, zda je potřeba měnit
jen povrch nebo celé hřiště.

Školní web
P. Štefan oslovil 3 grafické studia. 1 z nich se po 2 týdnech ozvalo, že na to nemá čas.
Ale oslovil reklamní agenturu svého kamaráda. Nyní na tom již pracují.  Dělali web pro Nestlé,
Vodafone, Kooperativa. Dělá na tom stážista pod dohledem uměleckého ředitele / kreativce.



P. Stránská: Může škola vyhodnotit dopady pandemie na žáky, jejich motivaci atd.?
Je dopad pandemie viditelný na výsledcích žáků? – přijímání na školy ...

Z hlediska známek jsou na tom děti dobře.
Ale hůře jim jde plnění úkolů, zájem se učit atd.
Je ale dost dětí, které chtějí do školy. Tj. docházka do školy je dětmi výrazněji žádaná v porovnání
s dřívější dobou.
V některých oblastech se děti místy zhoršily.
I přijímací zkoušky se upravují.
Na letošní přijímačky budou děti mít vzorce, číslo pí atd.
Dětem ale chybí rutina při školní práci. Dětem chybí praxe a opakování.
Učí se často jen na zkoušku. Na test ve škole to umí, pak to ale zapomenou.
S rodiči doma dítě splní úkol. Není tam ale vnitřní zaujetí - chci umět to, co umí moji spolužáci
(protože se s nimi nepotkává ve třídě).

Ad 4)
Zrušení starého účtu RR.
Poštovní spořitelna. Poslední pohyb – 2 platby v říjnu 2020.
Schváleno.

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

Zapsali: J. Firich, M. Štefan
2. 2. 2022
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