Zápis z jednání
výboru Rady rodičů při Českosl.akadem.obchodní Dr.E.Beneše,
Resslova 8,Praha

Jednání se konalo dne 6. 4. 2021 distanční formou v MS Teams
Přítomni: členové výboru Rady rodičů dle prezenční listiny
ředitelka školy Ing. Dagmar Krutská
zástupkyně ředitelky školy Ing. Renata Dvořáčková

Program jednání:
1. Výsledky a zhodnocení 3. čtvrtletí šk. r. 2020/2021
- zhodnocení výsledků vzdělávání – distanční výuka
2. Přiznání k dani z příjmu za výbor Rady rodičů za rok 2020 podáno dne 17. 3. 2021 na
FÚ Praha 2; vypracoval daňový poradce.
3. Registrace a podklady pro Městský soud v Praze
- na základě žádosti Městského soudu v Praze o předání dokumentů k registrovanému
spolku připravila podklady předsedkyně výboru RR s advokátem zastupujícím výbor
Rady rodičů, vyžádané dokumenty byly odeslané dne 15. 3. 2021
4. Inspekční činnost ČŠI – kontrola distančního vzdělávání – březen 2021
- přístupy, posuny a zkušenosti škol od nástupu pandemie nemoci COVID-19,
- rozbor výsledků provedla ředitelka školy (pozitivní hodnocení školy za zvládnutí
distančního vzdělávání, nastavena jasná a přehledná pravidla), podrobné informace
sdělí třídní učitelé na třídních schůzkách
5. Příspěvky do RR – přehled
- z 679 žáků přispělo 578 rodičů,
- zůstatek na BÚ Kč 802 500,89; hotovost v pokladně Kč 48 705,-6. Žádost o příspěvky pro školu – dary škole
- na program primární prevence – Kč 33 600,-- - program závislostní chování – nelátkové
závislosti (nadměrné užívání PC a komunikačních technologií, hraní počítačových her,
gambling, hranice mezi běžným užíváním a závislostí; užívání internetu, sociálních sítí
a dalších médií; motivace ke zdravému životnímu stylu a ke komunikaci s osobním
kontaktem),
- program partnerské vztahy – žáci se zamyslí nad představou ideálního partnera, nad
vlastním hodnotovým žebříčkem, budou mít možnost hovořit o tom, jak o druhého
projevit zájem, jak navázat vztah; program připravuje žáky na první úskalí partnerských
vztahů, zdůrazňuje význam komunikace jako cesty k řešení problémů,

-

žádost o příspěvek na opravu podlahy v tělocvičně (parkety) a v učebně č. 104 a 105 –
předběžný odhad cca Kč 380 000,--,
žádost o příspěvek na poukázku do alza.cz v hodnotě Kč 500/1 žáka, poukázky pro
celkem 5 žáků 2. ročníku za mimořádnou práci v projektu Erasmus+,
návrh zástupkyně třídy 4. D ve výboru RR na příspěvek maturantům ve výši obvyklého
příspěvku maturantům na maturitní ples (částka činí Kč 500,--),
doplňující informace o nevyužití schváleného příspěvku na veletrh JA Studentských
firem

7. Maturitní zkoušky
- podrobné informace k letošním maturitním zkouškám (nynější stav) – termíny,
maturitní předměty, organizace výuky v době maturitních zkoušek
8. Přijímací zkoušky
- celkem 476 přihlášek – 120 uchazečů na obor vzdělání Obchodní akademie, 356
uchazečů na obor vzdělání Ekonomické lyceum, termíny JPZ
9. Volitelné předměty
- přihlašování v týdnu od 19. do 23. 4. 2021,
- přehled předmětů, způsob přihlašování

Všichni přítomní členové výboru Rady rodičů schválili žádosti o dary v navržené výši
vč. příspěvku pro maturanty.

Praha 6. dubna 2021

Zapsala:
Jana Hovorková v. r.
předsedkyně výboru Rady rodičů

