
Zápis z jednání Rady rodičů dne 2. 6. 2022

Přítomni:
Za ZŠ sv. Voršily: p. ředitel
Za sestry: sr. Magdalena
Za RR:1.A Vlasta Korbelová,  1.B Marta Hochmal,  2.A Martin Loučka, 2.B Jaroslav Kovačka,  

3.A Marie  Vondráčková,  3.B Kateřina  Kotapová,  4.A Jan  Firich,  4.B Dana Nováková,  
5.B  Martin  Štefan,  6.A Vlasta  Lišková,  6.B  Alžběta  Vrabcová,  7.A Antonín  Mores,  
8.A Štěpánka Kefurtová, 9.B Petra Fajfrová

Nezastoupeny / neomluveny třídy: 5.A, 7.B, 8.B, 9.A

Program:
1) Žádosti / dárky
2) Školní hřiště
3) Informace p. ředitele
4) Školní hřiště – sbírka
5) Ostatní

Ad 1)
3.A – sedací vak
schváleno jednomyslně

dárky absolventům
schváleno jednomyslně

dárky učitelům a nepedagogickým pracovníkům
schváleno jednomyslně

Ad 2)
crowdfunding kampaň
Donio nebo ostatní - musíte být nezisková organizace - RR je zapsaný spolek, tj. splňuje. Je ale
potřeba dosáhnout požadované částky, jinak se částka vrací zpět.
znesnaze21.cz - pokud se nevybere vše, tak dostanou i tu nižší částku.
znesnaze21.cz si ale bere 4% z vybrané částky.
U Donio je celková částka bez zdanění, tj. už i čistá. Donio umí automaticky vydávat potvrzení
o daru.

Bývá to inzerováno především přes sociální sítě. Škola nemá svůj facebook apod. Šlo by to přímo
přes učitele, třídní schůzky atd.

Stavební firmy už moc nemohou udělat sponzoring formou materiálu.

Případně sociální sítě spolku (RR) – je třeba spravovat na denní bázi
Když se někdo připojí, zadá dotaz atd. - je nutné reagovat promptně

p. Martin Loučka
začátkem října - setkání absolventů školy
je už cca 1000 absolventů školy.



Ad 3)
P. ředitel poděkoval za pomoc s plesem.
Termín na příští rok je zarezervován – 20. leden 2023.
RR se bude snažit rozšířit tým na organizaci plesu RR.

školní akademie
Záleží na tom, zda se do toho učitelé odhodlají.
V posledních letech to nešlo nebo pak nebyla energie.
P. ředitel to letos neprosadil.
Dříve byla v divadle u Salesiánů, následně pak v divadle Na prádle.
Učitelé ale na to už neměli energii.
Letos se také posouval ples, tj. byla menší chuť to plánovat.
Akademie bývala na konci června (konec roku je učebně volnější).
Kvůli kapacitě to bylo rozdělené na 1. a 2. stupeň.
Rodiče: Mohou se zeptat třídních učitelů, zda by mohlo být nějaké vystoupení třídy.

Školní hříště
Nabídka z března (celkem za 800 tis.) – je  stále aktuální.
Dodavatel by to byl schopen přes prázdniny udělat.
Bude jednání o škole – z fondu oprav. Škola platí sestrám nájem a z toho se tvoří fond oprav.
z tohoto fondu by sestry musely poukázat částku na hřiště - cca 500 tis. Kč.

sestry toto budou rozhodovat příští týden. P. ředitel pošle zprávu RR.
Podklad je v dobrém stavu, je potřeba jej jen v jednom místě opravit. Bude se měnit povrch.
-> udělat stánek RR, tam ukázat mapku hřiště a začerňovat čtverečky, ...
-> dát do zpráv ze školy. Zprávy budou 9., 16. a 23.6.

Menší skupina na organizaci :
p. Maříková-Korbelová, Tomáš Jelínek, Marta Hochmal, Zuzka Vránová, Petra Fajfrová, Jan
Firich – nachystat oznámení na příští týden

p. Mores - vygeneruje QR kód pro platby (200, 500, 1000, 2000 Kč) - pro platby na zahradní
slavnosti. Nebo případně jeden kód pro platbu ve zprávách ze školy s informací, že se dá 
částka při platbě změnit.
A také dát na stránky školy - záchrana hřiště.
hřiště má 25x15m = 375 m2

Školní slavnost
Připravují učitelé s třídami. Nebude tam elektřina
Na zahradu bude natažená elektřina – bude tam divadlo (na technické zázemí)

Dary – musí je škola zdaňovat?
Pravděpodobně ne, p. ředitel zjistí.

Ad 4)
Dne 7.  6.  večer  obdržela  RR od p.  ředitele  zprávu,  že  sestry  sv.  Voršily  potvrdily  500 tis.  Kč
z Fondu oprav školy. 
Následně  byly  vygenerovány  QR  kódy  pro  platby,  vytvořen  plakát  a  stránka  v  sekci  RR  na
stránkách školy: http://zssv.cz/rada-rodicu/akce/
Informace byly také předány p. řediteli a p. zástupci pro zařazení do zpráv ze školy.

http://zssv.cz/rada-rodicu/akce/


Ad 5)
Školní bazar

p. Korbelová přebírá bazar (je za 1. třídu) od Petra Fajfrové.
Bazar je dobrý projekt pro školu i pro děti.
Děti i rodiče chodili na bazar.

p. Antonín  Mores  –  končí  jako  pokladník  (děti  přijaty  na  gymnázia).  Pokladnu  RR  přebírá
p. Jaroslav Kovačka.

Masopustní rej
17. 2. 2023 bude Masopustní rej (bývá v pátek kvůli tomu, že nekoliduje s pronájmem  
tělocvičny).
Jarní prázdniny jsou až v březnu - od 13. 3. 2023 (poslední turnus).

Příští jednání RR se uskuteční 8. 9. 2022   v 18 hodin v knihovně školy.  

Zapsali: J. Firich, M. Štefan
2. 6. 2022, 8. 6. 2022
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