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Zápis ze schůze RR 
 
Datum: 28. května 2020, 18 hodin 
 
Místo konání: Aula AG  
Přítomní: viz prezenční listina 
 
Zahájení: 
 

 Úvodní slovo předsedy RRAG V. Koláře, uvítání 
 Potvrzení schopnosti RR se usnášet 
 Zapisovatelé – M. Pawlicová a Z. Pejšová  
 Ověřovatel – V. Rosická  
 Oznámení o návštěvě hostů z Arcibiskupství pražského a pověřeného ředitele AG 
 Hlasování o doplnění programu schůze RR s doplněným bodem 8. A (Hlasování o 

vyjádření RR k odvolání p. ředitele Maška)  
 

Usnesení RR – Program schválen včetně doplnění  
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1. Stav členské základny, přijetí nových členů  

 Všichni stávající členové mají zaplaceny členské příspěvky. V současnosti má RR 
AG 29 členů. 

 Tři noví kandidáti RR, jejich představení (Jiří Bartoš 1.A, Markéta Bartošová 2.B, 
Zuzana Augustová 6.A) 

 
Usnesení RR – přijati všichni 3 kandidáti 

2. Finanční zpráva 

 Pohovořeno o stavu finančních prostředků (viz Příloha 1)  
 

 Před vypuknutím COVID19 byla uzavřena darovací smlouva a předána částka  
210 332 Kč bývalému řediteli p. R. Maškovi na nákup pomůcek. Dosud neobdržena 
zpětná vazba, zda a jaké pomůcky byly nakoupeny. 
 

 Obdržena žádost Kláry Polišenské, která organizovala školní kolo Debatní soutěže, 
ohledně příspěvku na ocenění, dárky a občerstvení. 
 

Usnesení RR – schválení příspěvku 830 Kč (dárky pro výherce, občerstvení) na školní kolo 
debatní soutěže, která již proběhla, a náklady byly hrazeny studenty  

3. Volba Revizní komise RR 

 Funkční období stávající komise končí (p. Herian, pí. Mrázková) 
 Stávající členové znovu navrženi do funkcí 

 
Usnesení RR – zvolení p. Heriana a pí. Mrázkové do Revizní komise RR 
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4. Přesun plánovaných aktivit RR vzhledem k opatřením vlády, Cena RR 

 Soutěž o nejhezčí třídu – odloženo na nový školní rok z důvodu absence dětí ve škole, 
detaily budou řešeny na příští schůzi RR  
 

 Cena RR (za organizaci zodpovídá pí. Pěchoučková) – termín pro podání nominací na 
Cenu RR stanoven na 16. června 2020 (po zvážení možnosti přesunout do dalšího 
školního roku). Pí. Pěchoučková seznámí s nominacemi a znovu se připomene cena i na 
stránkách školy. 
 

 Plánované společenské setkání v prostorách Arcibiskupství, kde by se AG prezentovalo, 
za účasti zástupců AP, Školských sester, rodičů, studentů atp. – termín v červnu zrušen, 
o dalším pokračování se bude diskutovat na další RR. Aktuálně předběžně buď před 
Vánoci, nebo opět na konci příštího školního roku 

5. Informace ze setkání Školské rady ze dne 19.5.2020 

 Zápis ze zasedání Školské rady k dispozici 
 Volba nového předsedy p. T. Peška (p. O. Mrzílek rezignoval kvůli svému pověření 

vedením školy) 
 Bude třeba stanovit harmonogram setkání a agendy, v létě 2020 se bude projednávat 

rozpočet školy  

6. Informace zřizovatele a plány pro školní rok 2020/2021  

 Přizváni zástupci Arcibiskupství pražského (AP): 
o Mons. J. Balík, zodpovědný za církevní školství AP 
o P. A. Juriga, výkonný ředitel AP 
o Pí. L. Dolečková, sekce pro strategie, dotace a marketing AP 

 
 Zástupci AP se vyjádřili k odvolání ředitele p. Maška  

o Následovaly dotazy ze strany rodičů a členů RR a názorová výměna 
o Ze strany účastníků schůze byl vyjádřen názor, že situace mohla být ze strany AP 

lépe komunikována.  
 

 Plány AP: 
o Konsolidovat finanční situaci AG 
o Nová koncepce církevního školství (plán září 2020) 
o Podpora modernizace objektu AG připravované Školskými sestrami 
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7. Distanční výuka, maturity, konec školního roku a možnosti pomoci RR  

 Přizván pan O. Mrzílek, pověřený ředitel 
 

 Pokračování výuky ve školním roce 2019-2020 
o AG monitoruje situaci ohledně zprovoznění presenční výuky od 8., příp. 10. června 
o Informace budou na stránkách školy, školní jídelna nebude fungovat  

 
 Maturita a závěr školního roku 

o Průběh maturitní mše a předávání vysvědčení stále v řešení (několik variant) 
 

 Školní rok 2020-2021 
o Úvazky na příští školní rok jsou hotové, změny v personálním obsazení jsou 

minimální 
 

 Rekonstrukce 
o Plánovaná rekonstrukce neohrozí chod školy, těžiště prací bude probíhat v období 

školních prázdnin  
o Zvyšování školného v souvislosti s rekonstrukcí v současné době není plánováno 

8. A - Hlasování o zvážení reakce RR na odvolání ředitele AG p. Maška 

 První hlasování – bude RR oficiálně reagovat na odvolání p. ředitele Maška? 
 

Usnesení RR – většinou hlasů RR rozhodla, že nebude vydávat žádné vyjádření k odvolání.  

8. B - Různé 

 V dohledné době bude organizována informační prezentace investora k připravované 
rekonstrukci školy (pravděpodobně červen 2020) 
 

 Opětovně diskutovány možnosti zveřejňování informací na webu AG a komunikační 
kanály směrem k rodičům 
 

 Návštěva zřizovatele v rámci diskuse hodnocena jako prospěšná. Do budoucna by 
zástupci AP mohli být zváni jednou ročně. 
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9. Úkoly pro RR AG 

a. RR bude kontaktovat AG ohledně zpětné vazby týkající se nákupu školních pomůcek a bude 
informovat rodiče o naplnění předmětu sbírky (primárně pro komunikaci na první třídní schůzce 
školního roku 2020-2021). –  Předsednictvo RR 
 

b. Ověřit, zda jsou na webu školy výsledky posledních ročníků Ceny RR, příp. požádat o doplnění. – 
pí. Pěchoučková 

 
c. Dokončení Ceny RR viz bod 4 – pí. Pěchoučková 
 
d. 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 rodičů. - Předsednictvo RR 

 
e. Na příští schůzi RR definovat/zvážit žádost/prosbu na AP, aby při přijetí zásadních rozhodnutí 

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

  

 
Přílohy:  Příloha 1 – Stav financí 
  Příloha 2 – Prezenční listina 
 
 
 
Zapsala:  Zuzana Pejšová 
  Marta Pawlicová 
 
Ověřila: Vlasta Rosická 
 
 


