Zápis z jednání výboru Rady rodičů při Českoslovanské akademii obchodní
Dr. Edvarda Beneše, Resslova 8, Praha 2
Jednání se konalo dne 4. 11. 2020 distanční formou v MS Teams
Přítomni: členové výboru Rady rodičů dle prezenční listiny
ředitelka školy Ing. Dagmar Krutská

1. Ředitelka školy přivítala přítomné členy výboru RR v novém školním roce 2019/2020.
Zároveň uvedla, že vítá na jednání i nové zástupce ve výboru RR ze tříd 1. ročníku.
Jednání vedla ředitelka školy pověřená předsedou výboru Rady rodičů pana Rudolfa
Javůrka.
2. Průběh školního roku a výsledky vzdělávání z školní rok 2019/2020 jsou uvedeny ve
Výroční zprávě o činnosti školy za školní rok 2019/2020 – zveřejněna na webových
stránkách školy
3. Zhodnocení distanční výuky ve školním roce 2019/2020 – náročná příprava, výsledky
hodnocení na konci školního roku ovlivněny probíhající novou distanční formou
4. Adaptační kurz 1. ročníku – Zbraslavice - organizaci zajišťovala Agentura Wenku ve
dnech od 30. 9. 2020 do 2. 10. 2020. Příprava kurzu byla s ohledem na mimořádnou
situaci v souvislosti s COVID-19 velmi náročná. Třídní učitelé 1. roč. hodnotí kurz jako
velmi zdařilý, agentura plnila všechny smluvně dohodnuté aktivity i služby a zaslala
zprávu a hodnocení kurzu. Na kurzu nikdo neonemocněl a zároveň nebyl po návratu
nikdo z účastníků COVID-19 pozitivní.
5. Sportovně-turistický kurz, lyžařské výcvikové kurzy a výměnné pobyty v letošním
školním roce nebude škola s největší pravděpodobností organizovat s ohledem na
vývoj epidemiologické situace.
6. Maturitní ples školy – pátek 15. 1. 2020, pokud se uskuteční, tak pouze pro maturanty.
Imatrikulace žáků 1. ročníku se letos bohužel nebude moci realizovat. Vstupenky
maturanty zdarma (týká se žáků, kteří přispěli do RR). Za maturitní ples se uhradí (za
prostory a služby) částka cca Kč 219 900,-7. Příprava podkladů pro členskou schůzi rady rodičů – zpráva o výsledku hospodaření za
období 2019/2020 a návrh rozpočtu RR na období 2020/2021 – v elektronické podobě
zaslány dokumenty členům výboru RR, na jednání vysvětleno čerpání zdrojů a návrh
rozpočtu.
8. Průběh členské schůze RR bude probíhat dne 10. 11. 2020 distanční formou v prostředí
MS Teams a bude vedena třídními učiteli jednotlivých tříd.

9. Příspěvky do RR – navržena částka Kč 900,--, výběr pouze bezhotovostně převodem na
účet RR, číslo účtu RR a variabilní symboly budou předány rodičům na třídních
schůzkách.
10. Zástupci ve výboru RR z 1. ročníku – do výboru RR byli jednotlivými třídami navrženi a
schváleni:
Lenka Trnková – 1. A
Karel Smělý – 1. B
MgA. Petra Oswaldová, Ph.D. – 1. C
Ing. Lenka Jehličková – 1. D
Helena Pážíková – 1. E
Veronika Váňová – 1. F
11. Schola Pragensis – v letošním roce jen online
12. DOD – nebude škola na podzim prezenčně organizovat
13. Návrh kandidátky na předsedkyni výboru RR – paní Jana Hovorková, členka výboru RR
ze třídy 2. E
14. Žádost o vrácení příspěvku do RR zákonné zástupkyni – žákyní školy do 20. 11. 2019 –
podíl je ve výši Kč 675,-K výše uvedeným bodům probíhala diskuze členů výboru RR.
Všemi přítomnými členy výboru Rady rodičů bylo schváleno:
- členský příspěvek do Rady rodičů ve výši Kč 900,--,
- vrácení podílu členského příspěvku ve výši Kč 675,-- zákonné zástupkyni,
- návrh kandidátů z 1. ročníku za členy výboru Rady rodičů,
- zpráva o výsledku hospodaření Rady rodičů za školní rok 2019/2020,
- rozpočet Rady rodičů na školní rok 2020/2021.
Předsedkyní výboru Rady rodičů byla všemi přítomnými členy výboru Rady rodičů zvolena paní
Jana Hovorková, zákonná zástupkyně žákyně třídy 2. E.

Praha 4. listopadu 2020
Zápis z jednání schválil:
Rudolf Javůrek v. r.
předseda výboru Rady rodičů

