Zápis z jednání výboru Rady rodičů při ČAO Dr. E. Beneše
Jednání se konalo dne 12. 11. 2019 v sídle školy, Resslova 8, Praha 2.
Přítomni: členové výboru Rady rodičů dle prezenční listiny
ředitelka školy Ing. Dagmar Krutská
zástupkyně ředitelky školy Ing. Renata Dvořáčková
Program:
1) Zahájení
2) Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu
2) Návrh a volba zástupců RR z 1. ročníku
3) Informace ze života školy
4) Diskuze
ad 1) Zahájení
V úvodu setkání přivítal předseda Rady rodičů (dále jen RR) Rudolf Javůrek přítomné zástupce
ve výboru RR a poté předal slovo ředitelce školy Ing. Dagmar Krutské.
ad 1) Zpráva o výsledku hospodaření RR za období 2018/2019 a návrh rozpočtu RR na období
2019/2020 byly v tištěné podobě předány členům výboru RR s vysvětlením čerpání zdrojů a
návrhu rozpočtu.
Bylo dohodnuto, že členská schůze bude realizována prostřednictvím školního rozhlasu včetně
návrhu nových členů výboru RR.
Příspěvky do RR ve výši alespoň Kč 900,--, výběr peněz zajistí třídní učitelé na třídních schůzkách,
ukončení výběru do konce listopadu 2019. V případě zájmu mohou rodiče uhradit příspěvek
bezhotovostním převodem na účet RR, o čísle účtu RR a variabilních symbolech budou
informováni rodiče třídními učiteli.
ad 2) Návrh a volba zástupců RR z 1. ročníku
Každá třída má svého zástupce v RR. Do výboru RR byly navrženy a schváleny:
1.
1.
1.
1.
1.
1.

A – Gabriela Púčková
B – Daniela Polanecká
C – Šárka Koukolová
D – Petra Seifertová
E – Jana Hovorková
F – Jana Beranová

ad 3) Informace ze života školy
Ředitelka školy Ing. Krutská podala RR následující informace:

1. výsledky hodnocení 1. čtvrtletí školního roku 2019/2020 na pedagogické radě – prospěch a
kázeň,
2. informace o maturitních zkouškách budou sdělovat třídní učitelé na třídních schůzkách,
3. lyžařské kurzy pro 1. roč. – proběhnou 3 kurzy, od rodičů v letošním školním roce mnoho
požadavků, kdy jejich děti mohou, nemohou, musí, nesmí, chtějí, …..
6. 1. až 11. 1. 2020
3. až 8. 2. 2020
16. až 21. 3. 2020

třídy 1. B a 1. F – Alpenparks, Matrei, Rakousko
třídy 1. A a 1. D – Familien Gasthof, Lienz, Rakousko
třídy 1. C a 1. E - Familiengasthof St. Wolfgang, Spittal, Rakousko

4. žádost o součinnost třídních učitelů zástupcům ve výboru RR při vysvětlení významu
příspěvku pro školu a výši příspěvku,
5. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019 je zveřejněna na webových
stránkách školy, v tištěné podobě je k dispozici v sekretariátu školy,
6. vedení školy je připraveno zodpovědět všechny dotazy a připomínky rodičů kdykoliv po
skončení třídních schůzek,
7. maturitní ples školy – úterý 14. 1. 2020 ve Velkém sále Lucerny, cena vstupenky pro 1. roč.
žáci Kč 100,-- a 4. roč. zdarma (v případě, že bude zaplacen příspěvek do RR),
8. Schola Pragensis se koná 28. 11. 2019-30. 11. 2019 v Kongresovém centru,
9. Den otevřených dveří školy bude organizován ve dnech 3. a 4. 12. 2019,
10. konzultační hodiny učitelů – možnost využívat během celého školního roku,
11. informace o výměnném zájezdu do nejlidnatější spolkové země Německa Severního PorýníWestfálska (Herne) – termíny (23.-27. 3. 2020 – německá delegace v Praze, 11.-15. 5. 2020
– česká delegace v Herne + 1 den na odjezd a 1 den na příjezd), částka za zájezd cca Kč
5 500,-- (nutno zaplatit do ledna 2020),
12. informace o výměnném zájezdu do Španělska – Alicante, určeno primárně pro žáky 1. a
2. ročníku– termíny (9.-15. 2. 2020 španělská delegace v Praze, 29.3.–5.4. 2020 česká
delegace v Alicante), částka za zájezd cca Kč 8.500,-- ,
13. informace o výměnném zájezdu do Itálie – Florencie, určeno primárně pro žáky 2. a 3.
ročníku – termíny (18. 11. 2019 – 23. 11. 2019 ve Florencii a od 22. 3. – 28. 3. 2020 italská
delegace v Praze) – částka za zájezd do Kč 9.000,-- ,
14. obědy – stále roste počet neodhlášených obědů (Přehled za září a říjen 2019)

ad 3) Diskuze
Diskuze členů výboru RR k výše uvedeným bodům.
Příští schůzka výboru Rady rodičů se bude konat v úterý 28. 1. 2020 od 17:00 hod. v budově
školy.

Praha 12. 11. 2019

Zapsal: Rudolf Javůrek v. r.

