Zápis z jednání Rady rodičů při ČAO Dr. E. Beneše
Jednání se konalo dne 9. 10. 2018 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 ředitelka školy a přivítala přítomné členy výboru RR.

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

1. Ředitelka školy představila rodičům novou zástupkyni pí Ing. Renatu Dvořáčkovou,
která bude společně s ředitelkou školy za vedení školy zajišťovat kontakt s výborem RR.
2. Společná část – spádová škola pro podzimní maturity – zkušební období roku 2018,
celkové výsledky u maturit 145 žáků konalo zkoušku, 19 prospělo s vyznamenáním, 119
prospělo, 3 neprospěli (povolena opravná zkouška), 4 nekonali.
3. Nabídka využití konzultačních hodin učitelů celý školní rok, dále zajištěno v rámci tzv.
šablon doučování ve vybraných předmětech (UCE, MAT).
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:







výměna podlahové krytiny v přednáškovém sále, uč. č. 13 a 319,
nový nábytek do učebny 13, stoly a katedry do jazykových učeben,
PC do učeben 108 a 119,
dataprojektory do 9 učeben,
pravidelná údržba osvětlení v celé budově,
rekonstrukce fasády.

5. Zařazení nových žáků 1. ročníku – musí být sladěny nároky a požadavky na žáky,
dodržovat pravidla dle školního řádu.
6. Adaptační kurz 1. roč. – částka Kč 2.150,-- (záloha Kč 2.600,-- a vracelo se Kč 450,--) –
Zbraslavice. Organizaci zajišťovala Agentura Wenku ve dnech od 1. do 3. 10. 2018.
Třídní učitelé 1. roč. hodnotí kurz jako velmi zdařilý, agentura plnila všechny smluvně
dohodnuté aktivity i služby.

7. Sportovně-turistický kurz – od 10. do 14. září 2018 v Brandýse nad Labem – zúčastnili
se žáci 3. ročníku, plánované aktivity byly splněny, nenastaly žádné problémy během
kurzu.
8. Lyžařské výcvikové kurzy pro 1. roč. – počet kurzů bude upřesněn podle počtu zájemců,
s největší pravděpodobností 3 kurzy v Rakousku, záloha Kč 3.000,-- (celková cena za
kurz cca Kč 7.500,--).
9. Návrh příspěvků na tento školní rok – alespoň Kč 850,-- Kč byl schválen přítomnými
členy výboru RR.
10. Maturitní ples školy – středa 6. 2. 2018 v paláci Lucerna. Bude zde probíhat dekorování
maturantů. Na plese proběhne i imatrikulace žáků 1. ročníku. Program plesu bude
připraven v průběhu podzimu, nekuřácký prostor v celém objektu, cena vstupenky pro
žáky 1. roč. Kč 100,--, maturanti mají vstupenku zdarma.
11. Listopadový výbor RR – příprava rozpočtu na školní rok 2018/2019 a projednání
čerpání ve školním roce 2017/2018.
12. Zůstatek hotovosti fondu RR ke dni 7. 10. 2018 – Kč 8.950,--, zůstatek na bankovním
účtu Kč 100.948,67.
13. Realizace schválených darů na realizaci programu selektivní prevence (Kč 4.900,--) a na
podlahovou krytinu do učeben (Kč 227.547,--).
14. Pokračuje výměna s partnerskou školou v Herne, rozvíjí se spolupráce se dvěma
školami ve Španělsku (Alicante), jsme zapojeni do třech projektů v rámci projektu
Erasmus+ (Kyberšikana, Role vzdělání v ochraně dětí a žen v konfliktu, Výzvy ve
vzdělávání v digitálním věku).
15. HC Sparta Praha – akce pro středoškoláky – nabídka návštěv hokejových utkání v O2
Aréně za Kč 20,--, máme podepsané memorandum o spolupráci s HC Sparta Praha a
můžeme využít nabídku účasti na utkáních v O2 Aréně (kromě charitativních utkání a
play off); hráči předávali na konci školního roku vysvědčení ve vybraných třídách,
umožnili exkurzi do O2 Arény vč. zázemí, návštěva na tréninku, obdrželi jsme
sponzorský dar za nejvyšší účast na utkáních ve výši Kč 15.000,-- na mimoškolní
aktivity.
16. Žádost o příspěvek na stravování žáků na výstavě středního školství Schola Pragensis –
na stravování Kč 100,--/1 žáka.
17. Žádost o sociální příspěvek ve výši Kč 7.500,-- na lyžařský výcvikový kurz z důvodu
zhoršených rodinných podmínek žáka 1. roč. - výdaje v 1. roč. poměrně vysoké,
začlenění do kolektivu, potvrzení o příjmu předloženo na jednání výboru RR.
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 a k situaci ohledně dopravy v okolí Karlova
náměstí (uzavření stanice metra Karlovo náměstí).

Příští schůze výboru Rady rodičů se bude konat v úterý 13. 11. 2018 od 17:00 hod.

Dne 9. 10. 2018 zapsala: Dagmar Krutská v. r.

