Zápis z jednání Rady rodičů při ČAO Dr. Edvarda Beneše
Jednání se konalo dne 28. 1. 2020 v sídle školy, Resslova 8, Praha 2, místnost č. 211.

Přítomni: členové výboru Rady rodičů dle prezenční listiny
ředitelka školy Ing. Dagmar Krutská, zástupkyně ředitelky školy Ing. Renata Dvořáčková

Zahájení
V úvodu setkání seznámil předseda Rady rodičů (dále jen RR) Rudolf Javůrek rodiče s programem
jednání RR a poté předal slovo ředitelce školy Ing. Dagmar Krutské.

Informace ze života školy
Ředitelka školy Ing. Krutská podala RR následující informace:
1. výsledky a zhodnocení 1. pololetí školního roku 2019/2020 – prospěch a chování –
seznámení s celkovým průměrným prospěchem žáků školy, docházkou, nejlepší třídy a
nejhorší třídy s průměrným prospěchem a docházkou,
2. informace o výměnných pobytech – projekty se španělskou, italskou a německou školou
- Herne (konec března 2020 v Praze, květen v Herne) – Baš, Db
- Alicante (únor 2020 v Praze, přelom března a dubna 2020 v Alicante) - Jar, Šb
- Florencie (konec března 2020 v Praze, listopad 2019 v Itálii) – Ber, Kuž
- Projekt Erasmus+ (počátek března 2020 v Praze)
3. příspěvky do RR
- do termínu jednání výboru RR nepřispělo celkem 29 (loni 20) žáků – 16 žáků z
2. ročníku a 13 žáků z 3. ročníku
- všem, kteří nepřispěli, nebudou dle rozhodnutí členů výboru poskytnuty žádné
příspěvky na různé akce a aktivity školy,
- pí zástupkyně R. Dvořáčková se na žáky nebo rodiče obrátí s dotazem, zda
nepřispěli do RR z důvodu opomenutí
5. daňové přiznání – podklady byly zaslány dne 9. ledna 2020 daňovému poradci, přiznání vč.
výkazů vyhotoví a zašle k předání na FÚ Praha 2,
6. Maturitní ples – 14. ledna 2020 v Paláci Lucerna – prodej vstupenek on-line (zkušenosti
s novou formou prodeje, všechny vstupenky prodány), předtančení žáků maturitních tříd,
návštěva zástupce zřizovatele,
7. informace, jakým způsobem budou řešeny dny, ve kterých budou probíhat přijímací zkoušky
do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021, společná a profilová maturitní zkouška,

Ad 2) Diskuze
-

diskuze členů výboru RR k výše uvedeným bodům,
program ZAV a odhlašování obědů ve ŠJ ZŠ Resslova 10.

Příští schůzka výboru Rady rodičů se bude konat v úterý 7. 4. 2020 od 17:00 h v budově školy.

Praha 28. ledna 2020
Zapsal: Rudolf Javůrek v. r.

