Zápis z jednání výboru Rady rodičů při Českoslovanské akademii obchodní
Dr. Edvarda Beneše, Resslova 8, Praha 2
Jednání se konalo dne 26. 1. 2021 v systému MS Teams.

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

Zahájení
V úvodu setkání ředitelka školy a zástupkyně ředitelky školy sdělily program setkání v rámci výboru
Rady rodičů.
1) Informace ze života školy
Ředitelka školy Ing. Krutská podala RR následující informace:
1. výsledky a zhodnocení 1. pololetí školního roku 2020/2021 – prospěch a chování –
seznámení s celkovým průměrným prospěchem žáků školy, docházkou, nejlepší třídy a
nejhorší třídy s průměrným prospěchem a docházkou, problémy s neplněním úkolů v rámci
asynchronních hodin, bezdůvodné omlouvání neúčasti na výuce z důvodu nefungující
techniky a internetu na synchronních hodinách, seznámení se zkušenostmi s distanční
výukou
2. maturitní ples školy – původní termín 15. 1. 2021 zrušen, další termín 2. 3. 2021
3. příspěvky do RR
- do termínu jednání výboru RR nepřispělo celkem 156 (loni 29) žáků – 34 žáků
z 1. ročníku, 41 z 2. ročníku, 55 z 3. ročníku a 26 žáků z 4. ročníku
- všem, kteří nepřispěli, nebudou dle rozhodnutí členů výboru poskytnuty žádné
příspěvky na různé akce a aktivity školy,
- třídní učitelé se na žáky nebo rodiče obrátí s dotazem, zda nepřispěli do RR
z důvodu opomenutí
4. změna v organizaci maturitní zkoušky – do termínu jednání výboru Rady rodičů zůstaly
pouze didaktické testy (český jazyk, cizí jazyk, matematika) – hodnocení uspěl/neuspěl;
písemné práce a ústní zkoušky přesunuty do profilové části maturitní zkoušky, sděleny
termíny praktické zkoušky z odborných předmětů na EL (22. 4. 2021) a OA (23. 4. 2021);
písemná práce z českého jazyka a literatury (28. 4. 2021) a z cizího jazyka (29. 4. 2021)
5. přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 – kritéria budou zveřejněna nejpozději do 31. 1.
2021, uchazeči budou skládat jednotné přijímací zkoušky
6. souvislá odborná praxe žáků 3. ročníku – žádost o pomoc rodičů při umístění žáků do firem

7. daňové přiznání – podklady byly zaslány dne 26. ledna 2021 daňovému poradci, přiznání vč.
výkazů vyhotoví a zašle k předání na FÚ Praha 2

2) Diskuze
-

diskuze členů výboru RR k výše uvedeným bodům,
příspěvky do Rady rodičů,
odborná praxe žáků 3. ročníku,
nabídka pomoci škole při vyjednávání s orgány státní správy v nynější době.

Příští schůzka výboru Rady rodičů se bude konat v úterý 6. 4. 202 od 17:00 h v budově školy nebo
v MS Teams.

Praha 26. ledna 2021
Zápis z jednání schválila:

Jana Hovorková v. r.
předsedkyně výboru Rady rodičů

