Zápis z jednání Rady rodičů při Českosl.akadem.obchodní Dr.E.Beneše,Resslova 8, Praha
Jednání se konalo dne 4. 10. 2022 v sídle školy, Resslova 8, Praha 2, místnost č. 211
Přítomni: členové výboru Rady rodičů dle prezenční listiny,
zástupkyně ředitelky školy Ing. Renata Dvořáčková
zástupce ředitelky školy Ing. Martin Kučera

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

Informace ze života školy
1. Zástupkyně ředitelky školy přivítala přítomné členy výboru RR v novém školním roce
2022/2023. Zároveň uvedla, že jsou přítomni i budoucí noví členové výboru RR ze tříd
1. ročníku.
2. Společná část – spádová škola pro zářijové podzimní maturity; zkušební období roku
2022, celkové výsledky u maturit na denní formě vzdělávání 153 žáků konalo zkoušku,
33 prospělo s vyznamenáním, 112 prospělo, 8 neprospělo. Na dálkové formě
vzdělávání 6 žáků konalo zkoušku, 0 prospělo s vyznamenáním, 4 prospěli, 2
neprospěli.
3. Nabídka využití konzultačních hodin + doučování 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:





malování učeben,
nové počítače do učeben 102 a 419 + nákup z ks notebooku,
školní nábytek do učeben 302, 312, 315 a 421,
instalace nové WIFI (ještě není dokončeno).

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 – organizaci zajišťuje Agentura Wenku ve dnech od
5. 10. do 7. 10. 2022. Třídní učitelé 1. roč. hodnotili kurz v předcházejících letech jako
velmi zdařilý, agentura plnila všechny smluvně dohodnuté aktivity i služby. Doufáme,
že i letošní kurz bude úspěšný.

7. Sportovně-turistické a lyžařské výcvikové kurzy – realizace bude závislá na
protiepidemických opatřeních. Plánujeme uskutečnění 3 lyžařských kurzů – leden,
únor a březen 2023. Zatím je rezervován lyžařský kurz, který by se měl uskutečnit
v lednu 2023, podrobné informace o dalších kurzech budou předány třídám 1. ročníku
obratem, jakmile budeme mít informace o termínech.
8. Maturitní ples školy – středa 29. 3. 2023 v paláci Lucerna. Bude zde probíhat
dekorování maturantů. Na plese proběhne také imatrikulace žáků 1. ročníku. Program
plesu bude připraven v průběhu podzimu a začátku nového roku, nekuřácký prostor
v celém objektu, bude již instalována klimatizace.
9. Plánujeme výměnné pobyty v rámci projektu Erasmus+ Time to Help! a výměnný pobyt
v SRN v Herne (v březnu v Praze, v dubnu v Herne).
10. Schola Pragensis (24.-26. 11. 2022) bude s největší pravděpodobností organizována
MHMP prezenční formou, online jedině z důvodu zvýšených protiepidemických
opatření. V případě prezenční formy dojde k přemístění našeho pravidelného stánku
ze 4. patra do nižších pater. 4. patro bude sloužit pro potřeby akcí souvisejících
s předsednictvím České republiky v Radě EU.
11. Od školního roku 2023/2024 povoleno otevření 2 tříd oboru vzdělání Obchodní
akademie a 5 tříd oboru vzdělání Ekonomické lyceum.
12. Organizujeme přípravné kurzy pro vzdělávání na naší škole, cena 1.800 Kč za 15 lekcí
po 60 minutách (Český jazyk a literatura od 14:30 do 15:30 hodin, Matematika od 15:40
do 16:40 hodin) nebo zvýhodněná cena 15 lekcí po 120 minutách. Kurzy probíhají ve
středu od 16. 11. 2022. K dnešnímu dni je přihlášeno 7 zájemců, kurzy se uskuteční při
minimálním počtu 10 uchazečů. Maximální počet účastníků je 25 uchazečů v jednom
kurzu.
13. Vysvětlení existenci Fondu solidarity, charakteristika možností čerpání prostředků
z tohoto fondu.
14. Návrh příspěvků na tento školní rok – alespoň Kč 900,-- byl schválen přítomnými členy
výboru RR (9 rodičů hlasovalo pro zachování příspěvku v této výši, 8 rodičů hlasovalo
pro jeho navýšení na Kč 1.000,--). 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.
15. Listopadový výbor RR (8. 11. 2022 od 17:00 hodin) – příprava rozpočtu na školní rok
2022/2023 a projednání čerpání ve školním roce 2021/2022.
16. Zůstatek hotovosti fondu RR – Kč 31.470,--, zůstatek na bankovním účtu Kč 485.222,92.
17. Žádost o příspěvek na desky na maturitní vysvědčení – 800 ks modrých, 200 ks
červených.

18. 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 8. 11. 2022 od 17:00 hod.

Dne 4. 10. 2022 zapsala:

Jana Hovorková v. r.
předsedkyně výboru Rady rodičů

