
Zápis z jednání Rady rodičů dne 12. 1. 2023

Přítomni:
Za ZŠ sv. Voršily: p. ředitel
Za sestry: -
Za RR:1.A - Tereza Chylíková, 1.B - Svetlana Marchenko, 2.B - Marta Hochmal, Ivan Martinko,

3.B - Jaroslav Kovačka, Petra Huňová, 4.B - Lucie Mitrega, 5.A - Dagmar Svatošová, Jan 
Firich, 5.B - Karolína Stránská, 7.A - Magda Radinová, 8.B - Sabina Malá, 

Nepřítomni: 2.A, 3.A, 4.A, 6.A, 6.B, 7.B, 8.A, 9.A, 9.B

Program:
1) Žádosti
2) Informace p. ředitele
3) Školní web
4) Dataprojektory
5) Masopustní rej
6) Ples
7) Klobouková párty
8) Zahradní slavnost
9) Ostatní

Ad 1)
Nebyla podána žádná žádost.

Ad 2)
Příští týden

20.1. - uzávěr klasifikace
25.1. - pedagogická rada - projednávání známek
20.1. - ples

V týdnu od 23.1. je fotografování tříd do ročenky. Třídní učitelé ví přesné termíny.

V týdnu od 23.1. bude Scrabble cup.

27.1. se slaví svátek sv. Anděly.
24.1. - mše pro celý 2. stupeň.
25.1. - mše pro celý 1. stupeň.

Poslední lednový týden: vysvědčení 31.1.
V pátek 3.2. 1-denní pololetní prázdniny.

Od 2. pololetí začínají plavat dívky.
Jarní prázdniny: poslední termín v březnu.

V plánu je provést mapu školy - dotazník mezi žáky, rodiči a učiteli (přes firmu Scio).
Bude to online formou. Začátkem února bude k dispozici více informací.



Ad 3) Školní web
p. Josková by měla kontaktovat p. Firicha - dát dohromady stránky.
Termín zatím není. Postupně se naplňují stránky.
Na přijímací řízení pro 1. ročník (v březnu je den otevřených dveří).
Co převzít ze současných stránek RR. Specifické žádosti RR řešit přímo s ní.
Např. kontaktní formulář - probrat s ní a následně s programátorem.
Případně jestli máme fotografie.
Ilustrační fotografie z akcí - např. z bazaru.
Aby na webu byl nejen text, ale i obrazový materiál.
Případně p. uč. Kuthanová - zajišťovala materiál do ročenky - může mít nějaké fotky.
Jestli tam chceme i mít volené zástupce tříd nebo jen předseda, místopředseda.
P. Josková nám může dát přímý link - abychom viděli, jak stránky nyní vypadají.

Ad 4) Dataprojektory
Projektory + tabule
p. Tereza Chylíková - řešila s p. zástupcem. Poslala mu informace. Zatím bez odezvy.
P. ředitel doporučuje p. zástupce znovu oslovit, případně přímo zavolat (pokud neodpoví na e-mail).
Nebo případně p. ředitele na CC e-mailu.

Ad 5) Masopustní rej
Masopustní rej - 17.2.

Lucie Mitrega
loni ještě Vlasta Korbalová a Ivan Martinko

Pustit mezi rodiče informaci, že sháníme rodiče jako pomocníky.
Na vstup, do šatny, k občerstvení.
Program organizuje p. Bára Masopustová.
Pak je potřeba pomoci s finálním úklidem.

Magda Radinová a Karolína Stránská pomohou s úklidem.
Oslovit rodiče 1. stupně s pomocí na Masopustní rej.

Náklady: 2500 Kč ozvučení
Balonky, náramky atd. - 2500 Kč
Lucie Mitrega se bude kontaktovat se Zuzanou Vránovou ohledně sponzorování občerstvení.
Lucie Mitrega během zítřka pošle členům RR dopis pro rodiče 1. stupně

Ad 6) Ples
Ples - financování
Sabina Malá (Vojvodová)
Ples se financuje z prodeje lístků a z tomboly.
Nyní chybí peníze za lístky pro učitele (38 lístků na sezení za 300 Kč).
Vína - také se loni kupovaly. Dávaly se jen p. zástupci a p. řediteli.
Magda Radinová - může sehnat bio víno z Kutné Hory.
Věci do tomboly se shromažďují ve sborovně.
2 lahve budou stačit (1 bílé a 1 červené).

J. Kovačka
Vystaví fakturu na 11400 Kč - na lístky.
Škola pošle 11400 a RR to přepošle na ples.



Ad 7) Klobouková párty
Klobouková párty - 21.4.
Zastřešující učitel?
Kontakt za RR: Magda Radinová, 7.A.

Ad 8) Zahradní slavnost
Zahradní slavnost - 27.6.
Je potřeba spolupráce učitelů a příprava stánků.
Učitelé by měli tuto akci podpořit.
Variantou je také, že na akci bude jen část tříd.
Udělat anketu v rámci RR a kontaktů s učiteli - které třídy by se zapojily.
Karolína Stránská napíše e-mail, který členové RR mohou použít pro kontaktování třídních učitelů.

Ad 9)
Doplnění minitýmů pro jednotlivé akce.
Tabulka se jeví jako jen pro čtení - vyřešit.

Příští jednání RR uskuteční 9. 2. 2023   v 18 hodin v knihovně školy.  

Zapsali: J. Firich, M. Štefan
12. 1. 2023
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