
Zápis z jednání Rady rodičů dne 9. 2. 2023

Přítomni:
Za RR: 

Adéla Tošovská 1.A, Světlana Marchenko 1.B, Vlasta Korbelová 2.A, Jaroslav Kovačka  
3.B,  Marie  Vondráčková  4.A,  Lucie  Mitrega  4.B,  Dagmar  Svatošová  5.A,  Pavlína  
Malásková 6.A, Martin Štefan 6.B, Magda Radinová 7.A, Martin Čermák 8.A, Kateřina  
Jansová 8.B, Eva Bakar 9.A

Nepřítomni: p. ředitel, s. Magdalena
Omluveny třídy: 5.B
Nezastoupeny / neomluveny třídy: 2.B, 3.A, 7.B, 9.B

Program:
1) Představení a žádost o interaktivní pomůcky
2) Masopustní rej
3) Klobouková párty
4) Ostatní

Ad 1)
Pan učitel Vítek Zeman RR prezentoval možnost nákupu interaktivních pomůcek pro výuku. 
3D modely Corint  –  program využitelný i  pro jiné  předměty  než  přírodopis  –  využití  by bylo
v rámci celé školy, až pro 400 účtů.
Finanční částka pořízení – roční licence 24.000 (web i desktop) / na 5 let 97.900 / trvalá licence
121.900 (pouze desktop)
Shoda s vedením školy – zájem o roční licenci.
V. Zeman požádal RR o finanční pomoc.
M. Štefan – dotaz na využitelnost – zatím uživatelé pouze pedagogický sbor.
V. Zeman – zjistí možnost sdílené licence i pro žáky, přihlašování potřebné přes školní email.

Diskuse RR – otázka funkčnosti a zda přispět v plné výši 
J. Kovačka – shrnul finanční situaci RR, na účtu je přibližně 225.000, představil přehled výdajů RR
od začátku letošního školního roku.
M. Štefan – otázka na kauzu dataprojektorů,  v jaké je  nyní  situaci  a  budou zde případné další
výdaje?  Není  přítomná  členka  RR,  která  tuto  akci  realizovala  ve  spolupráci  s vedením  školy,
aktuální informace žádný z členů RR nemá. D. Svatošová proto navrhuje, aby se RR zeptala pana
ředitele na možnou finanční podporu školy při pořízení licence programu. 

Závěrem: RR navrhla o žádosti V. Zemana hlasovat – 13 přítomných členů RR
Přítomní členové jednohlasně odhlasovali souhlas s podporou v plné výši – hlasování je platné 

Ad 2) Masopustní rej 

Koná se 17.2.2023 od 15 h
Koordinátorky Lucie Mitrega a Vlasta Korbelová 
Od  školy  byla  informace  jednotně  komunikována  –  paní  uč.  Masopustová  žádá  o  dodržování
jasných pravidel s označením prostor pro odkládání bot, oblečení apod. 
Občerstvení – bude zajištěno přes Zuzanu Vránovou – nebude nutné hradit, jedná se o dar.
Žádost  na  rodiče,  aby  donesli  další  občerstvení  s prosbou,  aby  bylo  rovnou  připravené  ke
konzumaci.



Poptává se malování na obličej, Vlasta Korbelová má možnost paní, cena 1.000 / hodina. 
Ještě potřeba opakovaně oslovit rodiče 1. stupně o zapojení do akce. 
Personální zabezpečení: k dnešnímu dni 11 pomocnic. Je potřeba dorazit ve 13 h do školy, práce
bude rozdělena na místě.
Předpokládané celkové náklady RR na akci kolem 8.000 Kč.

Ad 3) Klobouková párty
Klobouková párty – 21. 4. 2023
Zastřešující učitel – pravděpodobně opět pí. učitelka Klára Kuthanová.
Kontakt za RR: oslovit další členy RR, paní M. Radinová se své role zříká.
Bude projednáno na březnové RR.

Ad 4) Různé 
Školní web: 
M. Štefan RR informoval o aktuální situaci. Zatím překlopili texty ze současné verze webu školy
bez úpravy.
A. Tošovská navrhuje, že by web RR měl začínat stručnou informací o podpoře a způsobu, kde a
jak je možné platit příspěvek do RR. Nabídla také, že připraví úvodní text RR na web.

Link: zssv.bdesign.cz
M. Štefan žádá členy RR, aby si  současnou podobu nového webu prohlédli  a navrhli  případné
úpravy. Termín bude znát Jan Firich, který s firmou komunikoval. 

Den učitelů – otázka daru se bude řešit příští RR

Letní slavnost 
Členové RR ještě do příštího týdne osloví své třídní učitele a pošlou obratem odpověď Karolíně
Stránské. 

Příští jednání RR se uskuteční 9. 3. 2023   ve     20 hodin online.  

Zapsala: Dagmar Svatošová
Ověřil: Martin Štefan
9. 2. 2023
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