
 

Českoslovanská akademie obchodní 
střední odborná škola 

Praha 2, Resslova 5 

 

 

Jednání číslo: 29 

Zápis z řádného jednání Školské rady ČAO, 

které se konalo 9. října 2019 od 13:00 h v hovorně školy 

Přítomni: viz prezenční listina 

Program: 

1. Zahájení a přivítání členů ŠR  

2. Výsledky doplňovacích voleb a jmenování členů ŠR 

3. Informace o činnosti ŠR v uplynulém období a očekávané úkoly 

4. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019 

5. Vyjádření ŠR k dosavadnímu působení Mgr. D. Blažkové ve funkci 

Průběh jednání: 

1. Předsedkyně ŠR přivítala všechny členy ŠR. 

2. Předsedkyně seznámila členy s průběhem doplňovacích voleb z řad zástupců zletilých 

a zástupců nezletilých žáků, které se uskutečnily 26. a 27. března 2019. Do ŠR byli ze tří 

přihlášených kandidátů zvoleni Tereza Kapková (současná 3. C) a Radek Havránek 

(současná 3. A). Rovněž seznámila nové členy se jmenovanými zástupci zřizovatele 

Ing. Dagmar Krutskou, ředitelnou ČAO E. Beneše, Resslova 8, Praha 2 a Mgr. Martinem 

Motlem. 

3. Předsedkyně ŠR stručně informovala členy o činnosti rady v uplynulém období  

a poděkovala všem zúčastněným za aktivní spolupráci, seznámila členy rady 

s akcemi školy, které proběhly v uplynulém školním roce a během prázdnin, 

a informovala o očekávaných aktivitách školy. 

4. Členové ŠR projednali a jednohlasně schválili Výroční zprávu o činnosti Českoslovanské 

akademie obchodní, SOŠ, Praha 2, Resslova 5, za školní rok 2018/2019 bez připomínek. 

5. Vzhledem k tomu, že paní ředitelce Mgr. Dagmar Blažkové končí dne 31. 7. 2020 šestileté 

funkční období ředitelky příspěvkové organizace Československé akademie obchodní, 
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střední odborné školy, Praha 2, Resslova 5, požádal zřizovatel školy, MHMP v souladu 

s ustanovením § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů o vyjádření školské 

rady při naší střední škole k jejímu dosavadnímu působení ve funkci. Členové školské rady 

se jednomyslně vyjádřili pro setrvání Mgr. Dagmar Blažkové ve funkci ředitelky pro další 

funkční období a nikdo nenavrhl vyhlášení konkurzního řízení. 

Zapsala: 

Ing. Marie Šimůnková 

Rada byla usnášeníschopná podle platného Jednacího řádu. 

Praha 10. října 2019 


