
Zápis z jednání Rady rodičů dne 9. 3. 2023

Přítomni:
Za ZŠ sv. Voršily: p. ředitel
Za sestry: -
Za RR:1.A - Tereza Chylíková, 1.B - Lukáš Novák, 2.A - Vlasta Korbelová, 2.B - Ivan Martinko,

3.A - Petra Huňová, 3.B - Jaroslav Kovačka, Jan Firich, 4.B - Lucie Mitrega, 5.A - Dagmar 
Svatošová, Jan Firich, 5.B - Karolína Stránská, 6.B - Martin Štefan, 7.A - Vlasta Lišková, 
8.B - Sabina Malá, 9.B - Kateřina Hanková

Nepřítomni: 4.A, 6.A, 7.B, 8.A, 9.A

Program:
1) Žádosti
2) Akce RR
3) Informace p. ředitele
4) Školní web
5) Ostatní

Ad 1)
Nebyla podána žádná žádost.

Ad 2)
Masopustní rej

Povedl se.
Díky organizátorům a škole za podporu.
Zbylé nápoje a trvanlivé potraviny. budou použity na kloboukovou párty (uloženy ve škole).
Příští rok dopředu naplánovat, odkud se budou brát stoly.

Klobouková párty
Další týden po Velikonocích.
P. Kuthanová předá informace dalším učitelům pro organizaci K.P. v příštích letech.

Školní (zahradní) slavnost
Třídy 1. stupně se plánují zapojit. Také část tříd 2. stupně.
Karolína Stránská - nachystá minitým pro Zahradní slavnost.

Ad 3)
Čekají nás jarní prázdniny.
Od 14.3. bude systém na obědy otevřený - je potřeba včas objednat oběd na 20.3.

Po prázdninách Matematický klokan
letos posunut na pondělí kvůli jarním prázdninám

23.3. - Den otevřených dveří
Dopoledne je možné se přijít podívat na výuku: od 7:50 do 11:55.
Od 15 h je komentovaná prohlídka školy.

23.3. se také spouští zápis do 1. tříd.



Zápis bude v sobotu 1.4.
6.4. zveřejnění výsledků zápisu do 1. tříd.

Křížová cesta pro 2. stupeň ve středu před Velikonocemi.

Po Velikonocích
5., 7. a 9. třídy - přijímací zkoušky.

Ad 4) Školní web
Nový web bude spuštěn až po Velikonocích. Nyní je rizikové dělat jakékoliv změny se stránkami
školy. Je cca měsíc na doladění nového webu školy.

Dnes byla schůzka s p. Joskovou. Dělá grafiku a naplňuje obsah jednotlivých částí. Ještě se budou
dělat finální kontroly stránek.

Přístup na stránky. Je tam jiný systém, než na stávajícím webu.
Buď redaktor aktualit nebo administrátor - možnost upravovat celý web. RR potřebuje také vkládat
přílohy. Pak akce RR - to je ve formátu aktualit. Tam by problém být neměl.
Pokud by pořádané akce byly nastavené jako aktuality, tam je to možné mít neomezeně.
Administrátor může měnit vše. Pak je šéfredaktor a redaktor.

Za školu bude změny webu dělat pan ředitel nebo paní Josková. Pan ředitel bude jako administrátor.
Aktuality mají nastavený formát. Systém je nějak nastavený. Aktuality také mají nastavené nějaké
funkce.

Ad 5) 
Den učitelů - 28.3.
Dříve to řešila Petra Fajfrová
Dává se 65 darů (učitelé a ostatní pracovníci).
loni dárek - kapsle do kávovaru
letos: jestli to nespojit s licencí pro interaktivní výuku
Minitým: Anna Ježková, Jarda Kovačka

Ples RR - Sabina Vojvodová
Je potřeba předat organizaci plesu.
Členové RR - zamyslet se, kdo by mohl převzít štafetu.
Bude se řešit na příští RR.
Příští rok by se pak řešilo předání při organizaci plesu RR.

Bazar - v týdnu, kdy budou třídní schůzky.
Věci před předáním roztřídit, popsat cenovkami atd.

Příští jednání RR uskuteční 13. 4. 2023   v 18 hodin v knihovně školy.  

Zapsali: J. Firich, M. Štefan
9. 3. 2023
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