Otázky ŽRAG
Budeme se výběrového řízení účastnit? Jaká je zatím možná konkurence?
Počítám s tím, že se výběrového řízení zúčastníme. V tuto chvíli je jasné, že sestry už během
včerejška oslovily řadu škol. Zřejmě začaly církevními, ale asi se obrátí i na jiné.
Jak je na tom finančně škola, kolik potřebuje, má dluhy?
Škola je na tom zatím finančně dobře. Zatím není definitivně jasné, jak skončilo hospodaření roku
2018, doufáme, že s nulou na konci. V návrhu rozpočtu na rok 2019 zatím počítáme jak s nájmem
3 mil. Kč, tak se zvýšenými učitelskými platy. Dluhy nemáme.
Kam by se případně škola stěhovala?
Vhodnou budovu na přestěhování zatím nemáme.
Byl vyvěšen plakát? Kde je?
Včera byl plakát sester vyvěšen na spojovací dveře. Vzal jsem ho na pedagogickou radu ukázat
učitelům, potom jsme ho vrátili. Dnes prý ho sestry umístily na zvláštní stojan do jídelny.
Jaké jsou vztahy AG – sestry – Arcibiskupství?
Výborné. Všichni to myslí dobře, jen se zatím nepodařilo představy úplně sladit.
Je Arcibiskupství ochotné nám pomoci? Jak / kolik?
Z Arcibiskupství mám dvě zprávy. První zpráva z vyšších pater zní: pro rok 2019 by AG mohlo od
Arcibiskupství obdržet částku 1,5 mil. Kč (!). Druhá zpráva z nižších pater zní: určité peníze školy
dostanou; budou udělovány podle určitých podmínek; některá škola bude podmínky splňovat zcela,
některá částečně, jiná vůbec; s podmínkami budete včas seznámeni, hlavně napište žádost.
Arcibiskupství se za nás ovšem postavilo i jinak než finančně. Například si vážím toho, jak rychle
vzniklo společné prohlášení zřizovatele a školy k výběrovému řízení sester.
Máme očekávat zvyšování školného? Bude se měnit, kolik kdo platí? Budou všichni platit
stejně (VGNG)? Stýpka?
Zatím (v návrhu rozpočtu na rok 2019) dodržujeme platné smlouvy o vzdělávání za úplatu, tedy
o školném. Podle nich 9 tis. na VG, 6 na NG, od prim nabíhá 12 tis. Kč. Změny hrozí, zatím je
odkládáme. Dosud také platí beze změny, že všechny žádosti o snížení školného se řeší individuálně.
Nicméně zkoumáme, zda je lepší u toho zůstat, nebo sáhnout ke změnám.
Je možné / nutné / potřebné AG nějak pomoci?
Pomozte, prosím, šířit ověřené informace. Když není něco potvrzeno, ptejte se. Škola v tuto chvíli ani
nekrachuje, ani nekončí, ani se nestěhuje. Probíhá nepříjemná strkanice, ale tak to prostě někdy bývá.
Líbí se mi věta od jednoho z rodičů: V žádném případě teď není prostor pro paniku! Budu rád, když si
se ŽRAG budeme moci v krátké době znovu vyměnit informace.
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