
Zápis z jednání Rady rodičů dne 8. 9. 2022

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

Kovačka, Jan Firich, 3.A Marie Vondráčková, 3.B Lucie Mitrega, 4.A Jan Firich, Dagmar 
Svatošová,  4.B Karolína  Stránská,  5.B Martin  Štefan,  6.A Vlasta  Lišková,  6.B Alžběta  
Vrabcová, 7.A Antonín Mores, 8.A p. Bakkar, 9.B Kristyna Jirsová

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

Program:
1) Ohlédnutí za minulým rokem
2) Žádosti / dárky
3) Informace p. ředitele
4) Ostatní

Ad 1)
Prezence v zápise dnešní schůzky je podle minulého šk. roku.
Díky za školní hříště a akce, které v minulém šk. roce proběhly.
Dotazník na RR: Vrátilo se 14 odpovědí.

Ohlédnutí za minulým rokem.
Platba do fondu RR za letošní rok.
Projít kalendář akcí s p. ředitelem.
Bude nové vedení RR a celé revizní komise – volba na příštím jednání RR.

Webové stránky.

Třídní schůzky příští týden.
Bude potřeba zajít do 1. třídy a oslovit rodiče – zástupci do tříd.
Požádat o e-mail a telefon.
Do tříd zajde p. Marie Vondráčková.

Platby do fondu RR – 500 Kč.
Vybírán bezhotovostně. Bude QR kód na platbu – půjde e-mailem ve zprávách ze školy.

Hlasování: Platby do fondu RR: 500 Kč za rodinu, pouze bezhotovostně
schváleno jednomyslně

Loňské akce
Nejúspěšnější byl bazárek.
Úspěšné byly i masopustní rej a klobouková párty.

Ples
Ples je akce RR. 
Ples je organizován plesovým výborem (p. Lišková Ladová, p. Malá) a zástupci 9. tříd.
9.A. P. Bakkar



Organizace plesu by se měly účastnit zástupci 8. a 9. tříd, aby si mohli každý rok předat  
agendu organizace plesu.
Zástupci 8. tříd – domluvíme na příštím setkání RR.

Akce RR
Na každou akci zajistit malou skupinu, která bude organizovat danou akci (nejen z RR, ale i 
přímo ze tříd).

Bazárek
Zaštiťuje Vlasta Korbelová.

Masopustní rej
Lucie Mitrega, Ivan Martinko, Vlasta Korbelová, Zuzana Vránová

Klobouková párty
domluvit na příští RR

Zahradní slavnost
nebylo jasné, kdo ji organizuje

Setkávání RR:
preferovaná volba střídání on-line (20:00) a prezenčně ve škole (18:00).

Zástupci by měli mít kontakty na rodiče svých tříd.

Ad 2)
Nebyla podána žádná nová žádost.

Ad 3)
P. ředitel poděkoval za pomoc škole a podporu, zvláště za sbírku na hřiště.
Hřiště má kompletně nový povrch, renovace proběhla bez komplikací (i počasí bylo příznivé).
Velké díky všem rodičům za příspěvky.
Akci koordinoval p. Krejčí – správce areálu.

Třídní schůzky – hlášení o činnosti RR v rozhlase (16:35 a 17:35) – Martin Štefan.
Zvolit zástupce, vysvětlit v 6. třídách a hlavně v 1. třídách činnost RR.

Akce na letošní rok.
1) Škola má schválený grant (2 mil – od magistrátu, z evropských fondů) na renovaci učeben. Jedná
se o odborné učebny, které nejsou kmenové. Je potřeba to profinancovat do května 2023 (původně
to mělo být na 2 roky, ale dlouho trvalo schvalování). 
Knihovna, laboratoř před chemií, prostor před fyzikou, školní kuchyňka, šicí dílna, školní dílna a
učebna angličtiny v mezipatře.
Polovinu  peněz  škola  dostala,  druhá  polovina  bude  až  po  realizaci.  Škola  bude  muset  ušetřit
prostředky, aby mohla věci nakoupit.

2) IKAP – krajský akční plán přes magistrát
Škola  dostala  8  interaktivních  dataprojektorů.  Ale  díky  zdražení  nedodali  potřebné  tabule
(požadavek tam ležel 3 roky). Škola v červenci dostala zprávu, že dostane projektory. Na začátku
září je dovezli.



Je potřeba dodat bílé tabule. Zelené školní tabule budou pravděpodobně polepeny, aby se na ně
mohlo dočasně promítat.
Bude potřeba nakoupit tabule, ramena na projektory a kabely.
P. ředitel zatím nemá cenovou nabídku.
Instalace nového dataprojektoru s tabulí byla cca 85 tis. Kč. Projektor je cca 45 tis. Tabule cca
30 tis. Kč. Zbytek je kabeláž a práce/instalace.
Firma, která dělá instalaci, následně i projektory a tabule servisuje.

Škola neplánuje zvedat školné. Zvedaly se provozní náklady do družiny a na školní klub. Postupně
se zvyšuje příspěvek na vzdělávání za 1. stupeň, na 2. stupeň dobíhá původní částka.
Loni bylo poměrně dost žádostí o snížení příspěvku. ZSSV je také škola, kde je hodně sourozenců a
rodiny využívají slevu na sourozence.

Kalendář akcí na šk. rok 2022/2023:
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).

Ad 4)
Termíny jednání RR ve školním roce 2022/2023:
6.10., 3.11., 1.12., 12.1., 9.2., 9.3., 13.4., 4.5., 1.6.

p. Antonín Mores – končí jako pokladník. Pokladnu RR přebírá p. Jaroslav Kovačka.

Příští jednání RR se uskuteční 6. 10. 2022   v 18 hodin v knihovně školy.  

Zapsali: J. Firich, M. Štefan
8. 9. 2022
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