
Zápis z jednání Rady rodičů dne 6. 10. 2022

Přítomni:
Za ZŠ sv. Voršily: p. ředitel
Za sestry: sr. Magdalena
Za RR:1.A Tereza Chylíková,  Adéla Tošovská,  1.B Svetlana Marchenko,  2.A Vlasta  Maříková  

Korbelová,  2.B  Ivan  Martinko,  3.A Petra  Hyňová,  3.B  Jaroslav  Kovačka,  Jan  Firich,  
4.A Marie  Vondráčková,  4.B  Lucie  Mitrega,  5.A Jan  Firich,  5.B  Karolína  Stránská,  
6.A Pavlína Malásková, 6.B Martin Štefan, 7.A Magda Radinová, 7.B Kateřina Jansová,  
8.A Martin Čermák, 9.A Štěpánka Kefurtová, 9.B p. Hanková

Nezastoupeny / neomluveny třídy: 8.B

Program:
1) Přivítání nových členů
2) Volby do RR
3) Roční závěrka
4) Žádosti
5) Informace p. ředitele
6) Ostatní

Ad 1)
Noví členové RR.
Obecné informace o RR – náplň činnosti apod.

Ad 2)
Informace o činnosti výboru RR, aktivity RR.

Volby do RR na školní rok 2022/2023:
Volební komise:

p. Ivan Martinko
p. Adéla Tošovská
p. Lucie Mitrega

17 hlasů pro, 0 se zdržel, 0 proti

Předseda – výsledek volby: Martin Štefan
17 hlasů pro, 0 se zdržel, 0 proti

Místopředseda – výsledek volby: Jan Firich
17 hlasů pro, 0 se zdržel, 0 proti

Pokladník – výsledek volby: Jaroslav Kovačka
16 hlasů pro, 1 se zdržel, 0 proti

Revizní komise:
p. Tereza Chylíková
p. Karolína Stránská
p. Marie Vondráčková
17 hlasů pro, 0 se zdržel, 0 proti



Ad 3)
Vybírá se dobrovolný příspěvek do Fondu RR: 500 Kč na rodinu ročně.

Mimořádná sbírka na školní hřiště v červnu 2022: vybralo se 242 tis. za 2.5 týdne.

1x ročně peněžní deník
Hospodářské období RR je od 1.9. do 31.8. - aby korespondovalo se šk. rokem

Ad 4)
Podány 2 žádosti.
Schváleny jednomyslně.

Ad 5)
Den absolventů - přišlo hodně absolventů z posledních 5 let, ale i starší (15 let...)

Další akcí budou vánoční trhy - 16.12.

p. Loučka - ve školské radě. Chtěl by založit klub přátel školy - také jako donátory.
Dnes to avizovali na Dni absolventů, získali nějaké kontakty.
Něco jako fan klub ZSSV. Navzájem se kontaktovat a vědět o sobě.
Aby absolventi udělali besedu, něco zařídili nebo podporovali školu.
Tento systém spolků je běžný na středních školách - dospělí absolventi jsou spřízněni se

školou.

Klobouková párty
žáci by na tom měli být aktivně účastni - tj. připraví to, aktivně tam vystupují.
udělat si občerstvení, program, ...
21.4. by mohl být vyhovující termín.

přijímačky jsou 13.-14.4. (9. roč.) a 17.-18.4 (7. třídy).
1.5. je pondělí - státní svátek.

Masopustní rej
p. uč. Masopustová

školní web
probrat, co tam nyní je
co chceme zachovat a co měnit

beta-verze je dostupná
web je zjednodušený, aby byl dobře zobrazitelný i z mobilu

Kromě textu tam dát i ilustrační fotografii.
dotace, projektory...

p. Marta Hochmal - zastupuje p. Ivan Martinko
řeší to p. zástupce - s někým z RR už komunikoval.
Tj. řešit toto s p. zástupcem.

V některých třídách není montáž ani kabeláž.
Komplet na 1 tabuli je cca 85 tis. Kč. - komplet (před cca 4 roky).



Z úsporných důvodů - budou dělat polep na stávající zelené tabule.

Minitým na tabule: Marta Hochmal a Tereza Chylíková

Ad 6)
Minitýmy

rozdělení práce mezi více lidí
Seznam minitýmů a jejich členu bude dostupný interně v dokumentech RR.

Klobouková párty
byla loni 1. rokem
pro 2. stupeň taneční odpoledne
loni to organizovaly p. Kuthanová s p. Masopustovou

je prostor pro přihlášení se do minitýmu.

p. Ladová - ples
p. Malá ze 7. třídy
budou to ještě 2 roky organizovat

Příští jednání RR se uskuteční 3. 11. 2022   ve 20 hodin online.  

Zapsali: J. Firich, M. Štefan
6. 10. 2022
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