
Zápis z jednání Rady rodičů dne 5. 5. 2022

Přítomni:
Za ZŠ sv. Voršily: p. ředitel
Za sestry: sr. Magdalena
Za RR:1.A Vlasta Korbelová, 1.B Marta Hochmal, 2.A Natálie Slivocká, 2.B Jan Firich, Jaroslav 

Kovačka, 3.A Gabriela Suchlová, 3.B Lucie Mitrega, 4.A Dagmar Svatošová, 4.B Karolína 
Stránská,  5.A Pavlína  Malásková,  5.B Martin  Štefan,  6.A Vlasta  Lišková,  7.A Antonín  
Mores, 7. B Tomáš Jelínek, 8.A Eva Bakkar, 9.B Petra Fajfrová

Nezastoupeny / neomluveny třídy: 6.B, 8.B, 9.A

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

Ad 1)
Ples RR: schválena jistina na ples

Žádost o příspěvek na vstup na ples: schváleno jednomyslně.

Žádost o příspěvek na školní výlet: schváleno jednomyslně.

3 žádosti o příspěvky na školu v přírodě: schváleno jednomyslně.

Hlasování  per  rollam  (17. 5.)  o  žádostech  ze  schránky  RR  ze  školy  a  o  později  doručených
žádostech: 4 žádosti o příspěvek na školu v přírodě: schváleny většinou hlasů.

Ad 2)
Díky za bazar i kloboukovou párty.
Oboje se vydařilo.
Petra Fajfrová

díky za bazar.
Vydělalo se cca 23 tis. Kč.
Většina peněz jde do třídních fondů. Do fondu RR jen neoznačené věci, tj. cca 2500 Kč.

Školní web
p. Kuthanová - kontakt na grafičku. Zpracovala návrh dle očekávání školy. 
Do konce května zkusí zpracovat návrh.
Nové stránky jsou v plánu od nového školního roku.

Zápis do 1. ročníků
Registrováno 80, přijato 56
Někteří z přijatých oznámili, že nenastoupí. Doplnilo se z těch, co byli pod čarou.
V půlce května bude seznámení rodičů.
V květnu bude přijímání dětí do 6. tříd. Testy 24.5. Informace jsou na webu školy.



Škola je v propadu peněz oproti veřejným školám.
Magistrát školám přidává peníze - tj. učitelé na veřejných školách mají vyšší odměny.
Na Školské radě se řešily formy dárců, oslovení absolventů nebo případně fundraising.

Jaký je stav opravy hřiště?
Správce sester i školy. Řešil dodavatele i cenu. Nemusel by se měnit podklad, šlo by o výměnu té
horní části. Bylo by potřeba cca 800 tis. Kč vč. DPH. Tj. zcela se nevejdeme do plánované částky.
Bude potřeba zastavit investice - kvůli nárůstu především energií na to škola nemá prostředky.
I  některé  jiné  zamýšlené  opravy  se  odkládají.  Letošní  odhadovaná  částka  za  plyn  bude  cca
dvojnásobná oproti loňskému roku. Podobně je to i u elektřiny. Tyto zvýšené náklady na energie
pohltí finanční rezervy.
Primární je nyní ohodnotit učitele, aby nedošlo k odlivu učitelů.
P. ředitel zkusí oslovit zřizovatele. Pak případně i rodiče - dary na školní hřiště.

28. června je školní slavnost na hřišti
Dalo by se tam řešit stav - předtím by rodiče měli dostat podklady atd.
Hřiště by se mělo opravovat během prázdnin.
Tým pro vytvoření plánu na financování rekonstrukce hřiště: Tomáš Jelínek, Marta Hochmal, Zuzka
Vránová

Příští jednání RR se uskuteční ve čtvrtek 2. 6. 2022 v 18 hodin v knihovně školy.

Zapsali: J. Firich, M. Štefan
5. 5. 2022, 17. 5. 2022
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