
Zápis z jednání Rady rodičů dne 3. 3. 2022

Přítomni:
Za ZŠ sv. Voršily: p. ředitel
Za sestry: -
Za RR:1.A Vlasta  Korbelová,  2.B  Jaroslav  Kovacka,  3.A Gabriela  Suchlová,  4.A Jan  Firich,  

4.B Dana Nováková, 5.A Pavlína Malásková, 5.B Martin Štefan, 6.B Alžběta Vrabcová,  
7.A Antonín Mores, 9.B Petra Fajfrová

Omluveny třídy: 1.B
Nezastoupeny / neomluveny třídy: 2.A, 3.B, 6.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A

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

Ad 1)
Žádost o příspěvek na zájezd 9. tříd do Osvětimi.
Schváleno (všichni pro).

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

Den učitelů.
Bude řešeno během března.

Ad 2)
Masopustní rej byl úspěšný, děti byly velmi spokojené.
Velké díky organizátorům a škole.

Ad 3)
Uprchlíci, ukrajinské děti a jejich inkluze do škol v ČR
Dnes přišly informace z ministerstva ohledně přijímání žáků do školy.
Toto doporučení počítá s volnou kapacitou ve škole. Pokud je ale škola naplněná, nemůže přijmou
další žáky nad rámec kapacity. Zatím má škola 2 neoficiální dotazy, zda by mohla přijmout nějaké
žáky. 
ZSSV není spádová škola.
Cizinci mají 3 měsíce na rozhodnutí o tom, kam nastoupí jejich děti do školy. ZSSV je tomuto
otevřená, třídy mohou přijmout další děti. Vztahy ve třídách jsou dobré. V současné době jsou ve
škole Ukrajinci i Rusi. Problém je, že děti z Ukrajiny neumí česky ani rusky, pouze ukrajinsky.
Škola předpokládá, že budou žádosti o přijetí. Žádné ale zatím nebyly podány.
Školský zákon neumožňuje přijmou žáky nad rámec kapacity školy.
Třída má kapacitu max. 30 dětí, ale je nutno dodržet celkovou kapacitu školy.
Ukrajinské školy jsou schopné svým dětem zprostředkovat distanční výuku. Tj. je možná forma
domácího vzdělávání. Detaily ale zatím nejsou dostupné.
Komunikace o Ukrajině vzhledem k dětem:  učitelé  dostali  školení  od psychologů -  jak mluvit
s dětmi o konfliktu. Toto video bylo posláno i rodičům ve zprávách ze školy.



24.3. ve čtvrtek bude den otevřených dveří ve škole. Bude otevřeno i dopoledne.
Poslední 2 roky tato možnost nebyla.
Zápis do školy bude 2.4., bude prezenční ve škole. Přihlašování k zápisu bude od 24.3.

Neděle 20.3. bude duchovní obnova pro rodiče.
Na faře u sv. Vojtěcha, povede O. Benedikt.
V postní době poběží i duchovní obnovy pro třídy.

5.A - Nečekaný odchod pana učitele. 
Neřekl,  proč  odchází.  Ani  děti  pořádně  nevědí,  co  se  stalo.  P.  učitel  dal  v  prosinci  výpověď.
Neuvedl důvod a nechtěl, aby se o tom mluvilo. Dětem se to oznámilo pár dnů před odchodem. 
P. ředitel důvod nezná. P. učitel do toho také nevnesl další informace / důvody.

Ad 4)
Ples
p. Helena Lišková-Ladová
Organizace plesu probíhá. Přijdou poskytnout detaily na příští RR.
P. uč. Masopustová bude moderátorka plesu.

Školní web
Grafické studio dodalo 2 návrhy.
Bude ještě další komunikace s designérem.

Příští jednání RR se uskuteční ve čtvrtek 7. 4. 2022 ve 20 hodin on-line.

Zapsali: J. Firich, M. Štefan
3. 3. 2022
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