
Vyjádření k plakátu školských sester pro ŽRAG

Věřím tomu, že školské sestry Arcibiskupské gymnázium poškozovat nechtějí. V minulosti to 
svou přímou i nepřímou podporou naší školy mnohokrát dokázaly. Jsem jim za to vděčný a 
vážím si jich.

I proto, že se spoléhám na jejich dobrou vůli, dovolím si stručný komentář k jejich posledním 
krokům. Dělám to s nadějí na to, že je i v zájmu sester pokusit se správně pojmenovat, co se
právě děje, a vyjasnit si, zda právě toto zúčastněné strany opravdu chtějí.

Nesouhlasím s tím, že se školské sestry rozhodly vnucovat svůj plakát s výběrovým řízením 
žákům školy při cestě do jídelny KDM. Řešit tyto věci přes studenty by mohlo vyhovovat 
jedině tomu, kdo chce za každou cenu způsobit co největší poprask a zasáhnout školu v co 
nejcitlivějším místě.

Sestry mluví o tom, že se za rok a půl nepodařilo dohodnout s Arcibiskupským gymnáziem 
na výši nájmu. Přitom tato dohoda je už několik měsíců na stole a sestry to samozřejmě 
nemohou nevědět.

Sestry mluví o spravedlivějším nájmu. Současný nájem je tedy zřejmě méně spravedlivý. 
K tomu mohu říci jen to, že při jeho domlouvání byly přítomny obě strany. Od začátku 
potvrzuji, že chápu nutnost zvýšení nájmu. Nicméně to, že nám v minulosti sestry účtovaly 
nízký nájem, jsem vždy chápal jako jejich štědrý dar, nikoli jako věc, za kterou bychom se 
měli později stydět nebo omlouvat, resp. jako peníze, které by bylo slušné dodatečně 
doplatit.

Sestry mluví o 30 milionech investovaných do budovy a o 10 milionech od Arcibiskupského 
gymnázia. Na místě by bylo mluvit o milionech investovaných do budovy a o milionech 
získaných z budovy (ne jen od Arcibiskupského gymnázia) – v budově byli ještě další 
významně platící nájemci, nikoli pouze AG. 

Sestry vypisují výběrové řízení nečekaně, a to ve chvíli, kdy pomalu začíná přijímací řízení 
do AG. Konkrétně svůj krok oznámily přesně v den následující po posledním dni otevřených 
dveří. Informace o výběrovém řízení se zásadně liší od toho, o čem jsme den předtím 
informovali rodiče zájemců o studium na AG. Datum zveřejnění výběrového řízení a s ním 
souvisící ohrožení zájmu o AG vypadá jako další přesná trefa do slabého místa školy.

Opakuji, že věřím tomu, že školské sestry gymnázium poškodit nechtějí. Navzdory jejich 
záměrům se ale obávám, že se jim to právě daří. Nepřestávám doufat v to, že školské sestry
dokáží správně vnímat smysl a dopad svých kroků a že se dokáží neodchylovat od svých 
základních cílů. 
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