Zápis z jednání Rady rodičů při Českosl.akadem.obchodní Dr.E.Beneše,Resslova 8, Praha
Jednání se konalo dne 5. 10. 2021 v sídle školy, Resslova 8, Praha 2, místnost č. 215
Přítomni: členové výboru Rady rodičů dle prezenční listiny,
ředitelka školy Ing. Dagmar Krutská

Zahájení
Jednání zahájila předsedkyně výboru Rady Rodičů, přivítala přítomné členy výboru RR a
předala slovo ředitelce školy.

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

1. Ředitelka školy přivítala přítomné členy výboru RR v novém školním roce 2021/2022.
Zároveň uvedla, že jsou přítomni i budoucí noví členové výboru RR ze tříd 1. ročníku.
2. Společná část – spádová škola pro červencové i zářijové podzimní maturity; zkušební
období roku 2021, celkové výsledky u maturit 158 žáků konalo zkoušku, 46 prospělo
s vyznamenáním, 106 prospělo, 6 neprospělo.
3. Nabídka využití konzultačních hodin učitelů celý školní rok – na webových stránkách.
4. Opravy a údržba během hlavních prázdnin – každý rok se provádí pravidelná údržba a
opravy budovy. Mimo pravidelné udržovací práce (hlavně malířské práce – chodby,
učebny a kabinety) bylo provedeno:




výměna podlahové krytiny v učebnách 105 a 419,
nové počítače do učeben 12 a 13 a ke všem katedrám v kmenových učebnách,
celkem 80 počítačů a monitorů, 10 ks notebooků, 10 ks webkamer.

5. Zařazení nových žáků 1. ročníku – musí být sladěny nároky a požadavky na žáky,
dodržovat pravidla dle školního řádu.
6. Adaptační kurz 1. roč. Zbraslavice – konečná částka bude Kč 2.600,-- (záloha
Kč 3.000,-- a vracet se bude Kč 400,--). Organizaci zajišťovala Agentura Wenku ve dnech
od 29. 9. do 1. 10. 2021. Třídní učitelé 1. roč. hodnotí kurz jako velmi zdařilý, agentura
plnila všechny smluvně dohodnuté aktivity i služby.
7. Sportovně-turistické a lyžařské výcvikové kurzy – realizace bude závislá na
protiepidemických opatřeních.

8. Návrh příspěvků na tento školní rok – alespoň Kč 900,-- byl schválen přítomnými členy
výboru RR. V pozvánce na třídní schůzky a plenární schůzi bude uvedeno, že
upřednostňujeme platbu v hotovosti během třídní schůzky, ev. následně
bezhotovostním převodem pro ty, kteří se nebudou moci zúčastnit.
9. Maturitní ples školy – pátek 14. 1. 2022 v paláci Lucerna. Bude zde probíhat dekorování
maturantů. Na plese proběhne možná imatrikulace žáků 1. ročníku. Program plesu
bude připraven v průběhu podzimu, nekuřácký prostor v celém objektu, cena
vstupenky pro žáky 1. roč. Kč 100,--, maturanti mají vstupenku zdarma (týká se žáků,
kteří přispěli do RR) - Kč 230,--; 270,--; 360,-- - cena ostatních vstupenek. Za maturitní
ples se uhradí (za prostory a služby) částka cca Kč 259.900,--.
10. Listopadový výbor RR – příprava rozpočtu na školní rok 2021/2022 a projednání
čerpání ve školním roce 2020/2021.
11. Zůstatek hotovosti fondu RR – Kč 31.470,--, zůstatek na bankovním účtu Kč 485.222,92.
12. Plánujeme výměnné pobyty v rámci projektu Erasmus+ Time to Help!
13. Schola Pragensis nebude organizována MHMP prezenční formou, ale jen online
z důvodu zvýšených protiepidemických opatření.
14. Žádost o příspěvek na desky na maturitní vysvědčení – 800 ks modrých, 200 ks
červených.
15. HMP nabízí mobilní očkovací tým – z naší školy se přihlásilo 5 žáků, očkovací látka
Pfizer/Biontech nebo Moderna.

Návrhy na čerpání z fondu RR a výši příspěvku do RR byly přítomnými členy výboru RR
schváleny.

Diskuze
Diskuze členů výboru RR k výše uvedeným bodům.

Příští schůze výboru Rady rodičů se bude konat v úterý 9. 11. 2021 od 17:00 hod.

Dne 5. 10. 2021 zapsala: Jana Hovorková v. r., předsedkyně výboru Rady rodičů

