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Členská schůze Rady rodičů - Zápis 

Datum a místo konání: 6. listopadu 2019 od 18 hodin v Kavárně u sv. Ludmily na náměstí Míru 

 

Program členské schůze: 

1. úvodní slovo předsedy, přivítání přítomných 

2. stav členské základny, představení nových zájemců o činnost v RRAG a hlasování o jejich přijetí 
do RRAG 

3. volba pokladníka RRAG 

4. zpráva předsedy o činnosti RRAG za uplynulé období 

5. finanční zpráva 

6. zpráva revizní komise RRAG 

7. informace plesového výboru – Maturitní ples 2020 

8. informace o postupu prací na projektu rekonstrukce budovy AG 

9. komunikace RRAG s rodiči 

10. představení dalších možností pomoci RR škole v rámci naplňování deklarované podpory a rozvoje 
komunitního záměru 

11. finanční příspěvky od rodičů na činnost RRAG 

12. diskuse, různé 

Ještě před hlasováním o programu byl vyřazen bod číslo 6. Pak byl program schůze odsouhlasen 
všemi přítomnými   

1. Úvodní slovo předsedy, přivítání přítomných 

 schůzi zahájil v 18:00 hod. předseda Rady Vít Kolář 

 dle prezenční listiny je přítomno 16 stávajících členů Rady rodičů (dále jen RRAG) z celkového 
počtu 28 členů, členská schůze je tedy usnášeníschopná. Seznam bude upřesněn na základě 
kontroly došlé korespondence a zaplacení příspěvků. Nutno prověřit členství paní Adámkové a 
pana Marušiaka.  

 program členské schůze – všichni členové ho obdrželi emailem dne 26. 10. 2019. 

 určení zapisovatele a ověřovatele zápisu – M. Pawlicová, ověřovatel Vít Kolář    

 jednání ČS je dle Stanov veřejné; uvítání hostů 

 

2. Stav členské základny 
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 V letošním školním roce se členská základna RRAG snížila o tři členy, jejichž děti ukončily 
studium maturitou. Na jejich místo byli navrženi 4 noví členové: 

o Pro paní Zuzanu Pejšovou (1.A) hlasovalo všech 15 přítomných členů RRAG, nikdo nebyl 
proti  

o Pro paní Evu Janatovou (5.A) hlasovalo 15 členů RRAG, nikdo nebyl proti 

o Pro pana Jakuba Holečka (1.A) hlasovalo 15 členů RRAG 

o Pro paní Veroniku Dvořákovou (3.A) hlasovalo 15 členů RRAG. 

 K 7.10.2019 má RRAG celkem 28 členů. 

 Seznam členů RRAG s kontakty bude aktualizován na stránkách AG 

 

3. Volba pokladníka RRAG 

 Do funkce pokladníka byla navržena Eva Janatová, pro její přijetí do funkce pokladníka hlasovalo 
15 přítomných členů RRAG, 1 se zdržel 

 

4. Zpráva předsedy o činnosti RRAG za uplynulé období 
 byla podepsána nová nájemní smlouva se Školskými sestrami 

 tradiční akce RR – ples, plesový výbor, soutěž o nejhezčí třídu a Ceny Rady rodičů – otazníkem je, 
zda Helena Pěchoučková bude i nadále garantem Ceny. V roce 2018/2019 velmi povedený ročník, 
patří jí za to poděkování… 

 projekty, které startovaly na základě ujednání o nové nájemní smlouvě, ve kterých se RR zavázala 
posílit mimoškolní aktivity školy a její širší zapojení do komunitní práce a zviditelnění činnosti 
školy, především v Praze 2 – koordinuje místopředsedkyně RR Irena Poul Houkalová – a projekt 
podpory obnovy a rekonstrukce školní budovy - koordinuje Vlasta Rosická 

 

5. Finanční zpráva 
 nová pokladní Eva Janatová oznámila zůstatek na účtu, který činí 174.762 Kč. Z toho 38 tisíc tvoří 

dosavadní příjmy od žáků na ples. Probíhá tisk vstupenek. Návrh předsedy, aby byla zvýšena částka 
na Ceny rodičů na 15 tisíc korun.  

 Zároveň pokladní prověří placení členských příspěvků. Pro příští příspěvkové období bude nutné 
už začátkem září připomenout všem placení poplatků (úkol pro pokladní) 

RRAG hlasováním všech 16 členů rozhodla, že maximální částka na Ceny Rady rodičů bude 15000,- 
Kč. 

 

6. Informace plesového výboru 

Letos to bude jubilejní 25. ples a bude se konat 4. 2. 2020 od 19 hodin tradičně v Národním domě na náměstí 
Míru. Smlouva je podepsaná, akce nahlášena na OSA. Cena vstupenky se nemění: 250 Kč plus 50 Kč 
místenka 
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7. Informace o postupu prací na chystaném projektu rekonstrukce budovy AG 

Vlasta Rosická informovala o současné situaci. Ve spolupráci Školských sester a AG a za podpory několika 
rodičů vzniká koncepční studie rekonstrukce budov AG a sousedního KDM. Již bylo provedeno zaměření 
obou objektů a předložen návrh koncepční studie. Její finální verze by měla být předložena do konce roku 
2019. Na základě studie se pro každou budovu samostatně stanoví rozpočet a koordinovaný časový plán 
realizace. Projektová a investorská příprava bude trvat cca 2 roky, realizaci by v případě souhlasu všech 
zainteresovaných, finančním zajištění a všech povolení mohla začít nejdříve v roce 2022. Plán rekonstrukce 
mj. zahrnuje výstavbu nové jídelny, rekonstrukci tělocvičny a prostor školy. Předpokládá se, že by práce 
měly probíhat se snahou o co nejmenší zásahy do provozu školy. Investice budou jednak z majetku 
majitelek, jednak z dotací a darů. 

 

8. Komunikace RRAG s rodiči a zákonnými zástupci 

Předseda Vít Kolář navrhl nové možnosti komunikace, sociální sítě, především facebook. Doposud 
fungoval jen email.  

Přítomní odsouhlasili Facebook jako další nástroj komunikace s rodiči. 15 pro, jeden se zdržel 
hlasování. 

 

9. Představení dalších možností pomoci RR 

Irena Pohl Houkalová představila možnosti prohloubení spolupráce RRAG s rodiči a školou, které vzešly 
ze společného setkání pracovní skupiny rodičů dne 30.9.2019, jež se v daném tématu chtějí aktivně 
angažovat. Představila seznam pomůcek přesahující současný rozpočet školy v návaznosti na přímé 
oslovení vedoucích jednotlivých předmětových sekcí a informovala o dalších navrhovaných projektech a 
aktivitách s cílem pomoci prezentaci školy a rozvoji komunitního života. Jedná se o nabídku pomoci ŽRAG 
v organizaci a využití potenciálu adventního jarmarku k posílení prezentaci směrem k veřejnosti, posílení 
prezentace vánočního koncertu, podpora stávajících studentských aktivit AGORA ze strany rodičovského 
zapojení – oslovení zajímavých hostů, podpora propagace - a další.  

Po diskusi k této problematice došlo k domluvě osobního jednání s vedením školy s ím, že aktivity budou 
společně koordinovány, že bude doplněn seznam pomůcek. Paní Pohl Houkalová se osobně setká s vedením 
a zástupci ŽRAG ještě před třídními schůzkami. Zájem o aktivní spolupráci v navrhovaných aktivitách 
projevil taktéž Jan Kincl a Veronika Dvořáková, která je v současnosti zaměstnancem školy na malý 
úvazek na pozici koordinátora spolupráce školy a potenciálních zaměstnavatelů. 

 

10. Finanční příspěvky od rodičů 

 Na třídní schůzce budou osloveni rodiče, aby přispěli minimální částkou 200 korun do fondu RRAG. Text 
žádosti vypracuje Vít Kolář 

 

11. Různé 

Vlasta Rosická se zeptala, co s ostatními nápady aktivit RRAG. Ty samozřejmě nezapadnou, jejich 
realizace bude pokračovat v průběhu roku. 

o Usnesení ČS RRAG:  

 Schvaluje Evu Janatovou za pokladní RRAG 
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  Pověření předsedy Víta Koláře, Jana Kincla, Veroniku Dvořákovou  a Irenu Pohl Houkalovou 
vypracováním konkrétních možností pomoci RR škole 

 Pověřuje Helenu Pěchoučkovou koordinancí Ceny RR 

 Bere na vědomí  postup prací na projektu rekonstrukce školy 

 

 

Schůzka byla ukončena ve 20.20 hodin předsedou RRAG. Příští setkání RRAG se uskuteční v únoru 
příštího roku. 

 

Zapsala: Pawlicová 

 

 

 

Příloha – prezenční listina přítomných 


