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

Jednání se konalo dne 5. 4. 2022 v učebně č. 211
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. 2021/2022
- zhodnocení výsledků vzdělávání – prezenční výuka
2. Přiznání k dani z příjmu za výbor Rady rodičů za rok 2021 podáno dne 29. 3. 2022 na
FÚ Praha 2; vypracoval daňový poradce.
3. Příspěvky do RR – přehled
- z 696 žáků přispělo 636 rodičů,
4. Žádost o příspěvky pro žáky
- žádost o příspěvek na poukázku do alza.cz v hodnotě Kč 1 000,-- pro vítězku celostátní
soutěže Má dáti Dal a za 5. místo poukázku v hodnotě Kč 500,--,
- žádost o příspěvek na vzdělávací akce v době PMZ (21. a 22. 4. 2022) – žáci 2. ročníku
příspěvek ve výši 900 Kč na třídu na úhradu pracovních materiálů a lektora pro program
„Příběh památníku“ a žáci 3. ročníku příspěvek ve výši 1.200,-- Kč na třídu na úhradu
lektora pro školní vzdělávací program Kyberšikana v kině Lucerna,
- návrh na příspěvek maturantům ve výši obvyklého příspěvku maturantům na maturitní
ples (částka činí Kč 500,-- bez příspěvků, které již obdrželi na šerpy)
5. Maturitní zkoušky
- podrobné informace k letošním maturitním zkouškám (nynější stav) – termíny,
maturitní předměty, organizace výuky v době maturitních zkoušek – vše na webových
stránkách školy
- slavnostní předávání maturitních vysvědčení – CEVRO INSTITUT vysoká škola,
Jungmannova ul., Praha 1 – 4. A, 4. C a 4. F – 24. 5. 2022, 4. B, 4. D, 4. E a D5. A – 31. 5.
2022
6. Přijímací zkoušky
- celkem 552 přihlášek – 90 uchazečů na obor vzdělání Obchodní akademie, 462
uchazečů na obor vzdělání Ekonomické lyceum, termíny JPZ 12. a 13. 4. 2022

7. Volitelné předměty
- přihlašování v týdnu od 19. do 23. 4. 2022,
- přehled předmětů, způsob přihlašování
8. Úspěchy žáků na soutěžích
- celostátní soutěž Má dáti – Dal ve Znojmě – jednotlivci 1. místo Eliška Lienertová, 5.
místo Lucie Kosíková, 1. místo o nejúspěšnější školu, celkem 71 účastníků a 34 škol
z celé republiky,
- krajská soutěž v ruské konverzaci – postup do celostátního kola - 1. místa SŠ I, SŠ II 2.
místo, SŠ III 1. místo,
- postup do krajské soutěže – zeměpisná olympiáda,
- veletrh JA Studentských firem – Hradec Králové – 2. místo za logo, 3. místo v kategorii
„ 90 vteřin před investorem v angličtině“,
- 7. 4. 2022 – Harfa – veletrh JA Studentských firem – pozvánka

Všichni přítomní členové výboru Rady rodičů schválili žádosti o příspěvky v navržené výši.

Praha 5. dubna 2022

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

