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Členská schůze Rady rodičů - zápis 

Datum a místo konání: 22. ledna 2020 od 18 hodin v Kavárně u sv. Ludmily na náměstí Míru 

Program členské schůze: 

1. Přivítání přítomných 

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

do RRAG 

3. Finanční zpráva 

4. Zpráva revizní komise RRAG 

5. Výsledky sbírkové akce, diskuse o způsobu rozdělení prostředků 

6. Letní akce, diskuse nad plánem 

7. Různé 

1. Úvodní slovo předsedy, přivítání přítomných 

Předseda RRAG Vít Kolář přivítal přítomné. Bohužel chyběl jeden člen RR, aby schůze byla 
usnášeníschopná. Apelujeme tímto na členy, aby se schůzí účastnili, NEBO vystoupili z Rady rodičů, 
aby se takto neblokovala činnost Rady. Někteří členové se neúčastnili žádné schůze už více než rok.  

Schůze navrhne sérii usnesení, která budou hlasována per rollam, jak umožňují stanovy RR.   
Usnesení budou emailem zaslána všem členům s žádostí o hlasování a s vysvětlením způsobu 
hlasování. 

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

Stav členské základny – k dnešnímu dni má RRAG 26 členů, odstoupil Richard Mašek a Jana Martinů 
nezaplatila členský příspěvek, čímž její členství zaniklo. O členství v RRAG se hlásí 3 noví členové. 
Petr Nuzík (1.B) zaslal všem členům RRAG svoje vyjádření, proč se uchází o členství, na schůzi se 
omluvil. Dalšími adepty jsou Jiřina Svatušková (1.A, omluvena) a Ondřej Tomala (1.B). Ondřej Tomala 
se účastnil zasedání a chce aktivně pracovat v radě. Oba se představí písemně všem členům RR. 
Hlasování o přijetí nových členů proběhne per rollam. 

3. Finanční zpráva 

Pokladní paní Eva Janatová informovala o stavu hospodaření Rady rodičů. K dnešnímu dni je na účtu 
RRAG po odečtení záloh na maturitní ples 252 088 Kč, z toho 238 332 Kč ze sbírkové akce, což je 
úctyhodná suma. Paní pokladní bude členy Rady informovat, kolik rodičů celkem přispělo. Dárcům, 
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kteří to požadují, připravuje paní pokladní potvrzení pro daňové účely, které podepisuje předseda RR. 
Informace, koho o potvrzení žádat, bude přidána na web. 

Při příští sbírkové akci bude pro větší přehlednost a dohledatelnost plateb nutné určit a uvádět 
variabilní symbol. 

Protože v současnosti je maturitní ples v plné přípravě a platby probíhají přes účet RR, mění se 
zůstatky. Stále jsou v prodeji vstupenky. Pro RRAG jsou vyčleněny 4 vstupenky, které budou 
nabídnuty Arcibiskupství pražskému (2 ks) a Školským sestrám (2 ks).  

4. Zpráva revizní komise PRAG 

20.1.2020 se sešla revizní komise RRAG ve složení Milan Herian, Alena Mrázkova a Eva Janatová. 
Všechny doklady byly v pořádku, nenašla se žádná závada. Revizní komise se seznámila s účetní 
dokumentací za dobu od 1.9.2018 do 31.12.2019 a nemá k účetnictví žádné výhrady. 

5. Výsledky sbírkové akce, diskuse o způsobu rozdělení prostředků 

Vybraná částka 238 332 Kč sice neuspokojí všechny požadavky školy, ale akce byla rozhodně úspěšná 
a rodičům a všem, kteří přispěli nebo pomáhali s organizací ve třídách, patří velký dík. Předseda 
navrhne usnesení RR o převedení částky, od které budou odpočteny předpokládané výdaje na další 
aktivity RR (Soutěž o nejhezčí třídu, Cena RR, příspěvky atp.), které byly rovněž avizovány rodičům 
jako účel sbírky. Dar bude převeden škole s tím, že vedení AG spolu s učiteli samo rozhodne o 
prioritách nákupu pomůcek nebo vybavení tříd. Bohužel není možné vyhovět dárcům, kteří účelově 
vázali svůj dar.  

Dopisem se ukončí tato fáze sbírky, zveřejní se výše příspěvku škole. 

6. Letní slavnost RR při AG 

Irena Pohl Houkalová představila návrh uspořádat letní setkání rodičů, žáků a hostů v sídle zřizovatele 
školy, Arcibiskupství pražském. Cílem slavnosti má být propojení komunity rodičů a přátel školy, 
prohloubení vzájemných vztahů se zřizovatelem, zviditelnění kvalit školy a do budoucna vytvoření 
platformy pro fundraisingovou činnost.  

Bude prověřen možný termín konání podle dostupnosti prostor na Arcibiskupství. 

Irena Pohl Houkalová prověří možnost získání grantu na tuto akci, avšak s ohledem na její charakter se 
nemá jednat primárně o finančně nákladnou záležitost. Možnosti financování akce navrhne Radě 
organizační tým. 

Byl ustanoven organizační tým: I. Pohl Houkalová, V. Kolář, J. Holeček, O. Tomala 

7. Různé 

a) Soutěž o nejhezčí třídu: Předseda Vít Kolář informoval přítomné o soutěži, která každým rokem 
probíhá, a to vyhodnocení nejhezčích tříd – 3 na vyšším a 3 na nižším stupni gymnázia. Vloni se 
výhercům rozdělilo 7 tisíc korun, letos se navrhuje 9 tisíc, a to první místa 2000 Kč, druhá 1500 
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Kč a třetí 1000 Kč. O navýšení bude hlasováno per rollam. Hodnotitelská komise zůstává za 
rodiče zachována – Julie Černohorská a Dagmar Šenová, je potřeba nominovat hodnotitele z 
Žákovské rady a z řad profesorů. Vyhodnocení se uskuteční v dubnu. Žádáme o oslovení a 
informaci o průběhu akce (paní Černohorská). 
 

b) Cena RR: Proběhne jako vloni, propagace už může začít (letáčky do školy, web). Vyhodnocení je 
plánováno na červen, předání cen jako v minulém školním roce po závěrečné mši. O organizaci 
bude požádána Helena Pěchoučková, připojí se Zuzana Pejšová. 
 

c) Někteří členové RR nedostali email s pozvánkou na členskou schůzi. Proto RR navrhla vytvořit 
samostatný adresář s emaily všech členů a posílat pozvánky a informace i touto cestou. V. Rosická 
prověří funkčnost doručování emailů přes hromadnou adresu Rady rodičů. 
 

d) Na příští schůzi RR budou za účelem prezentace rekonstrukce budovy školy pozvány Školské 
sestry, domluví Vlasta Rosická. 
 

e) Na schůze RRAG bude pravidelně zván zástupce školy (p. ředitel, případně jiný školou určený 
zástupce). 
 

   

Zapsala: Marta Pawlicová 

Ověřovatel: Vlasta Rosická 

 


