Zápis z jednání Rady rodičů při Českosl.akadem.obchodní Dr.E.Beneše,Resslova 8, Praha
Jednání se konalo dne 9. 11. 2021 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
Jednání zahájila předsedkyně výboru Rady Rodičů, přivítala přítomné členy výboru RR a
předala slovo ředitelce školy.

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

1. Průběh školního roku a výsledky vzdělávání za školní rok 2020/2021 jsou uvedeny ve
Výroční zprávě o činnosti školy za školní rok 2020/2021 – zveřejněna na webových
stránkách školy.
2. Výsledky a hodnocení 1. čtvrtletí šk. r. 2021/2022.
3. Doučování – dotace MŠMT pro žáky 4. ročníku, nabídku využívají maturanti především
v odborných předmětech.
4. Sportovně-turistický kurz, lyžařské výcvikové kurzy a výměnné pobyty v letošním
školním roce – realizace závislá na protiepidemických opatřeních.
5. Maturitní ples školy – pátek 14. 1. 2022, v současné době probíhají přípravné práce
(nácvik předtančení maturantů, zajištění vstupenek atd.).
6. Podklady pro členskou schůzi rady rodičů – zpráva o výsledku hospodaření za období
2020/2021 a návrh rozpočtu RR na období 2021/2022 – předány členům výboru RR, na
jednání vysvětleno čerpání zdrojů a návrh rozpočtu.
7. Členská schůze RR probíhala prostřednictvím školního rozhlasu.
8. Členský příspěvek do RR – částka Kč 900,--, upřednostnění platby v hotovosti na
třídních schůzkách, ev. následně bezhotovostním převodem pro ty, kteří se nemohou
zúčastnit třídních schůzek, splatnost je 30. 11. 2021.

9. Zástupci ve výboru RR z 1. ročníku – do výboru RR byli jednotlivými třídami navrženi a
schváleni:
Bohuslava Bowdery – 1. A
Jana Kalačová – 1. B
Hana Fortelková – 1. C
Bc. Soňa Hradecká – 1. D
Boris Bočev – 1. E
Andrea Balcarová – 1. F
10. Zůstatek hotovosti Kč 30 970,--, zůstatek na bankovním účtu k 31. 10. 2021
Kč 485 222,92.
11. Projekt Erasmus+ - Time to Help – od 17. 10. do 23. 10. 2021 – partneři ze zahraničí
v České republice.
12. DOD – zatím škola plánuje prezenční formu.
13. Inspekční činnost ČŠI ve škole probíhala ve dnech od 19. 10. do 22. 10. 2021 – ocenění
velmi dobrých a v některých případech nadstandardních výsledků pedagogické a
výchovné práce, inspekční zpráva bude dokončena na konci listopadu 2021.
14. Informace zástupkyně ŘŠ Ing. Renaty Dvořáčkové k výsledkům jednání s Hygienickou
stanicí hl. města Prahy při hlášení COVID-19 pozitivních žáků.

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,--,
- zpráva o výsledku hospodaření Rady rodičů za školní rok 2020/2021,
- rozpočet Rady rodičů na školní rok 2021/2022.

Diskuze
Diskuze členů výboru RR k výše uvedeným bodům.

Příští schůze výboru Rady rodičů se bude konat v úterý 25. 1. 2022 od 17:00 hod.

Dne 9. 11. 2021 zapsala: Jana Hovorková v. r., předsedkyně výboru Rady rodičů

