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Zápis ze schůze Rady Rodičů 

 

Datum: 8. června 2021, 18 hodin 

Místo konání: Kavárna U sv. Ludmily 
 
Zahájení: 

 Úvodní slovo předsedy RRAG V. Koláře, uvítání 
 Potvrzení schopnosti RR se usnášet (21 přítomných – viz Příloha č. 1) 
 Hosté: p. ředitel AG - O. Mrzílek, v rámci bodu programu č. 8 řádové sestry D. Richterová 

a B. Nožková a jejich spolupracovníci 
 Zapisovatel – Z. Pejšová  
 Ověřovatel – V. Rosická  

 

Usnesení RR – Program schválen beze změn.  

Program schůze RR 
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1. Informace ředitele AG 

 Krátké seznámení se stavem školní výuky a návratu hodin tělocviku 
 

 Poděkování za založení Solidárního žákovského fondu 
 

o Měl by primárně sloužit pro rodiny žáků, které se ocitly ve finanční tísni. 
o P. ředitel zdůraznil svou představu, že by příspěvek sloužil na jazykové učebnice, na 

školní výjezdy do zahraničí, lyžařský výcvik a další aktivity, aby nedocházelo 
k vyřazení dětí z kolektivu a školních aktivit. 

o Hrubý odhad nutné částky je přibližně 120 tisíc Kč ročně.  
 

 Modernizace AG 
 

o Všichni rodiče budou v dohledné době informováni o plánech modernizace a jejím 
dopadu na školní roky 2021-2022 a 2022-2023.  
 

 Ročenka AG  
 

o Změna formátu, zaměřena na studenty, ponechán prostor pro vlastní vyjádření. 
 

 Den církevních škol 15. září 2021 
 

o Proběhne pouze on-line, součástí debata přes chat a mše. 
 

2. Solidární žákovský fond  

 Příspěvky do fondu pouze dobrovolné. 
 Diskuse nad schvalováním použití prostředků.  
 Diskuse o podpoře výběru prostředků.  

 

Usnesení RR – jednomyslně odhlasován vznik dopisu a komunikace vůči rodičům ohledně Solidárního 
žákovského fondu na následujících prezenčních rodičovských schůzkách (zařazeno do úkolů) 

 

Usnesení RR – zástupcem RR pro jednání s AG ohledně užití prostředků Solidárního žákovského 
fondu byla zvolena Irena Pohl Houkalová (zdržel/a se hlasování 1, pro 20, proti 0) 
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3. Nábor nových členů RR za primy 

 24. června 2021 proběhne schůzka rodičů budoucích primánů (po dodatečných přijímacích 
zkouškách). 

 M. Herian a V. Rosická na schůzce představí RR a provedou nábor nových členů.  
 

4. Cena RR 

 Cena odhlasována, jeden z rodičů měl problém s hlasovacím systémem. Dokončil hlasování 
e-mailem.  

 Z důvodu náročného období distanční výuky a zdůraznění ocenění aktivit se navrhuje ocenit 
všechny nominované.  

 Zároveň byla jedna nominace vyřazena, protože sportovní úspěchy studenta nesouvisely 
s cílem Ceny RR. (Nominace byla konzultována i s třídním učitelem studenta.) 

 Shrnutí pořadí a navržení rozdělení finančních prostředků: 
 

Pořadí Nominace Odměna 

1 Agonie 7000,- 

2 Spolčo 4000,- 

3 Agora 3000,- 

4 Mikiny 500,- 

5 Kronika 500,- 

 

 Pí Pěchoučková končí s členstvím v RR z důvodu ukončení docházky jejích dětí (maturita). 
P. Kolář poděkoval jménem RR pí Pěchoučkové za organizaci ceny RR v minulých letech.  

 Dále se bude o cenu RR starat pí Pejšová spolu s pí Svatuškovou.  
 Předávání ceny proběhne 29. června v chrámu sv. Ludmily. 
 

Usnesení RR – schválení výsledků ceny RR a souvisejících odměn v celkové částce 15 tisíc Kč (zdržel/a 
se hlasování 1, pro 20, proti 0) 
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5. Finanční situace RR 

 Ples 2021 zrušen, rezervace zrušeny. Pro maturanty se bude konat malá zahradní slavnost. 
Veškeré prostředky, které byly vybrány ze strany maturantů, byly předány jednotlivým 
třídám. RR se hospodářsky nezapojuje.  

 Na bankovním účtu je k 7. červnu 2021 částka 111,5 tisíc Kč.  
 

6. Volba revizní komise 

Usnesení RR – členy revizní komise byli zvoleni Ondřej Tomala a Alena Mrázková (zdržel/a se 
hlasování 3, pro 17, proti 1) 

 

7. Další aktivity RR 

 Kromě předání cen RR další aktivity do září neplánovány. 
 22. června se uskuteční v rámci ZUŠ Open koncert, doprovázet ho bude výstava obrazů 

studentů z AG, z akce bude rovněž vytvořen spot s prokliky na obrazy. 
 

8. Rekonstrukce školy – prezentace školských sester 

 http://www.modernizace-ag-kdm.cz/ 
 Prezentace stavu prací na projektu modernizace budov AG a KDM, projekt nyní rozdělen 

do tří fází: přípravná, dále modernizace stávajících budov a na závěr nové objekty (jídelna, 
klubovna na střeše AG a zimní zahrada).  

 Odhadovaná cena okolo 300 mil. Kč. 
 Představen plán shromažďování prostředků. 
 Žádost na RR, aby projekt modernizace aktivně podporovala. Je vítána jakákoliv pomoc, 

především v oblasti fundraisingu  ale i v oblastech grafiky, tvorby videí, podcastů, 
copywritingu atp.  

 Aktuálně zůstane pro sestry primárním kontaktem na rodiče předsednictvo RR.   
 

9. Různé 

 Diskuse nad komunikací RR v jednotlivých třídách. 
 Diskuse nad sdílením zpětné vazby se školou ze strany rodičů.  
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10. Úkoly pro RR AG 

 Úkoly z RR 28. května 2020 
 

a) Na příští schůzi RR definovat/zvážit komunikaci na následujících třídních schůzkách směrem 
k rodičům týkající se statutu RR. Zejména fakt, že se nejedná o orgán-instituci, která může 
vystupovat jménem všech rodičů. - Předsednictvo RR 

 

Odloženo, aktuálně se nekonají prezenční rodičovské schůzky.  

 
b) Na příští schůzi RR definovat/zvážit žádost/prosbu na APHA, aby při přijetí zásadních 

rozhodnutí týkající se AG ihned následovala relevantní komunikace směrem k rodičům a 
žákům. – pí. Pejšová  

 

Odloženo. Bude diskutováno před návštěvou zástupců Arcibiskupství na jednání RR.  

 

 Úkoly z RR 8. června 2021 
 

c) Na příští schůzi RR připravit dopis, který se bude sdílet s rodiči na třídních schůzkách 
ohledně Solidárního žákovského fondu (zejména účel, kritéria, doporučená dobrovolná 
platba, výběr a správa peněz atd.) – Ondřej Tomala  

 

Přílohy:  

Příloha č. 1 – Listina přítomných 

Příloha č. 2 – Finační údaje (2 listy) 

Příloha č. 3 – Seznam nominací pro RR 

 

Zapsala: Z. Pejšová 

 

Ověřila: V. Rosická  

 


