
Zápis

ze zasedání Rady rodičů při Arcibiskupském gymnáziu v Praze

ze dne 16.11.2011

Přítomni: dle prezenční listiny  14 přítomných

Dne 16.11.2011 se v době od 19:30 do 21:30 hod. uskutečnilo v budově gymnázia zasedání 
členské schůze občanského sdružení Rady rodičů při Arcibiskupském gymnáziu v Praze.

Program zasedání:

1. Úvod
2. Informace o činnosti Rady ve šk.r. 2010/2011
3. Informace o hospodaření Rady
4. Hlasování o přijetí nových členů Rady
5. Volba Předsednictva Rady
6. Informace školy
7. Návrhy na činnost Rady na šk. r. 2011/2012
8. Diskuze

ad 1) 

Předsedkyně Rady paní  Gregorová zahájila  zasedání  a  představila  jeho program. Nikdo z 
přítomných členů Rady nevznesl proti navrženému programu námitku.

ad 2) 

Ve šk.r. 2010/2011 proběhla dvě zasedání Rady rodičů a to dne 24. listopadu 2010 a dne 
6.4.2011, vždy bezprostředně po třídních schůzkách.

Rada se v průběhu školního roku podílela zejména na:

a)  přípravě  maturitního  plesu,  jeho  finančním  zabezpečení,  vyúčtování  a  rozdělení 
dosaženého zisku,

b)  projednala  s vedením  školy  návrhy  na  vývoj  školného  v následujících  letech,  včetně 
možností co nejefektivnějšího využití školného,

c) obnovila a vyhodnotila soutěž o Cenu Rady rodičů.

Cena Rady rodičů se udílí studentovi AG nebo skupině studentů AG vždy za uplynulý školní 
rok za mimořádnou aktivitu mimo rámec běžných školních povinností.  Pravidla pro udílení 
Ceny Rady rodičů AG jsou k dispozici na internetových stránkách školy. 

Byla diskutována publicita činnosti Rady mezi rodiči studentů vyšších ročníků gymnázia.

ad 3) 

Pokladník Rady pan Krzysztof Kliś  informoval  o hospodaření  Rady v uplynulém školním 
roce.

ad 4)

Vzhledem  k zájmu  o  členství  v Radě  z řad  rodičů  nových  primánů  bylo  přistoupeno 
k hlasování o jejich přijetí za členy:



paní Šárka Adámková pro 10 členů proti 0 zdržel se 0
pan Lukáš Konečný pro 10 členů proti 0 zdržel se 0

oba uchazeči o členství v Radě byly řádně přijati za její řádné členy.

ad 5)

Podle ustanovení čl. IV. Stanov Rady je  Předsednictvo orgánem Rady voleným na členské 
schůzi,  event.  na  mimořádné  členské  schůzi,  a  to  na  dobu  jednoho  roku.  Znovuzvolení 
předsednictva je možné. Vzhledem k tomu, že dne 24. listopadu 2011 uběhne doba jednoho 
roku od zvolení současného předsednictva Rady bylo třeba uspořádat jeho novou volbu.

Proběhlo hlasování, na základě něhož bylo zvoleno předsednictvo na další rok:

předsedkyně paní Andrea Gregorová pro 11 proti 0 zdržel se 1
místopředseda pan Vladimír Kolomý pro 11 proti 0 zdržel se 1
pokladník pan Krzysztof Kliś pro 11 proti 0 zdržel se 1
člen předsednictva paní Helena Pelantová pro 11 proti 0 zdržel se 1
člen předsednictva paní Jana Nováková pro 11 proti 0 zdržel se 1
člen předsednictva pan Pavel Koch pro 9 proti 0 zdrželi se 3
člen předsednictva paní Adámková pro 11 proti 0 zdržel se 1.

Kandidát na člena předsednictva pan Richard Mašek zvolen nebyl (pro 6, proti 4, zdrželi se 2 
–  ke  zvolení  je  třeba  souhlasu  nadpoloviční  většiny  přítomných  členů),  a  to  z důvodu 
potencionálního střetu zájmu vzhledem k výkonu funkce ředitele AG namítaného některými 
členy Rady. 

Obdobně proběhlo hlasování v případě členů Revizní komise, která je dvoučlenná, volená z 
členů Rady na členské schůzi na dobu 1 roku: 

člen revizní komise pan Jiří Marušiak pro 11 proti 0 zdržel se 1

člen revizní komise paní Marie Kotrlá pro 11 proti 0 zdržel se 1

ad 6)

Ředitel  školy  ocenil  pomoc  Rady  rodičů  při  organizaci  a  financování  maturitního  plesu 
v uplynulém školním roce a sdělil,  že škola počítá s touto pomocí i letos. Proběhla krátká 
diskuze k účasti Rady na organizaci společenského večera. Podle informace pana Kliśe byla 
pomoc Rady studentům nabídnuta přes p. Mrzílka.

Ředitel  ocenil  rovněž obnovení udělování  ceny Rady rodičů,  které probíhá podle pravidel 
stanovených v příloze 3 Školního řádu. 

Co se týče nových aktivit, ve kterých by škola ocenila pomoc Rady, uvedl ředitel:

a) 20. výročí AG – oslavy vyvrcholí 8.6.2012 mší sv. v katedrále sv. Víta, je možné pomoci 
s rozesláním  pozvánek,  výrobou  upomínkových  předmětů,  propagací,  apod.  Pan  ředitel 
poskytne Radě seznam konkrétních aktivit, kde by Rada mohla pomoci.

b) Založení tradice zájezdů do Říma a Jeruzaléma – vedení školy by považovalo za dobré, 
aby v průběhu studia byla všem žákům nabídnuta možnost poutě na uvedená dvě místa. K této 
myšlence proběhla živá diskuze (blíže viz bod 7)

c)  Finanční  prostředky –  vedení  školy  by  ocenilo  jakoukoli  pomoc  Rady  při  získání 
finančních  prostředků,  které  by  mohly  být  využity  k ještě  vyšší  kvalitě  jak  výuky  tak 
vonočasových aktivit pořádaných AG.



ad 7)

Na základě  informací,  které  obdržela  Rada od ředitele  školy,  proběhla  diskuze k  činnosti 
Rady na šk. r. 2011/2012. Rada se přihlásila k pomoci s organizací a propagací 20. výročí AG 
(ředitel  školy  zváží  nabídku  zpracování  mediálního  plánu  školy,  který  by  mohl  nastavit 
vhodnou  propagaci  úspěchů  školy,  např.  3  místo  ve  státních  maturitách,  ve  světle 
nadcházejícího 20. výročí školy).

Rada ocenila záměr vedení školy nabídnout studentům poutní zájezdy do Říma a Jeruzaléma. 
V případě Říma byla tato myšlenka většinou členů Rady podpořena. P. Nováková upozornila 
na  možnost  ubytování  studentů  v Římě  v centru  pro  české  poutníky  Velehrad 
(http://www.velehrad.net/). V případě Jeruzaléma upozornili někteří členové Rady na vysoké 
náklady  spojené  s takovou  cestou  a  tím  její  nedostupnost  zejm.  pro  rodiny  s více  dětmi 
studujícími na AG. Bylo rovněž navrženo, aby poutě jak do Říma, tak do Jeruzaléma nebyly 
koncipovány jako výlety tříd, ale jako otevřené zájezdy školy, kterých by se mohli účastnit 
zájemci napříč celou školou (tedy např. dohromady sourozenci studující v různých ročnících, 
včetně jejich rodičů).

Předsedkyně Rady znovu upozornila na možnosti projektového financování. Jednalo by se o 
financování některých akcí školy z dotačních programů ministerstev nebo ze strukturálních 
fondů. 

Na základě ustanovení čl. IV Stanov Rady může Rada ze svých členů vytvářet k zabezpečení 
své  činnosti  a  splnění  vytčených  cílů  odborná  seskupení dočasného  nebo  trvalého 
charakteru.  Práci  těchto  seskupení  řídí  a  jejich  činnost  koordinuje  předsednictvo  Rady. 
V souladu s výše uvedeným bylo ustaveno odborné seskupení k     projektovému financování   
k účasti na kterém se přihlásili: P. Gregorová, p. Kotrlá, p. Koch a za školu prostřednictvím 
pana ředitele byla přislíbena účast paní Krausové, vedoucí Školního klubu.

ad 8)

V rámci diskuze bylo dohodnuto, že Rada rodičů osloví třídní učitele, poskytne jim informaci 
o činnosti Rady a o možnosti kontaktovat Radu v případě zájmu rodičů studentů z jejich tříd 
(návrh e-mailu připraví p. Koch).

Byla diskutována možnost stanovit určité okruhy témat, v rámci kterých by byla udělována 
Cena Rady rodičů. Bylo dohodnuto, že takový příkladmý výčet bude zvážen, nicméně okruh 
aktivit nebude omezen a Cenu bude možné nadále obdržet za jakoukoli mimořádnou aktivitu 
mimo rámec běžných školních povinností.

Pan Kliś informoval o činnosti plesového výboru v tomto roce. Proběhlo již několik zasedání, 
bylo rozhodnuto o rozdělení zisku z letošního maturitního plesu podle následujícího klíče: 
50% oktávy, 20 % primy, 30 % Rada rodičů. Další zasedání výboru proběhne 13.12.2011.

Byl  diskutován  přínos  třídnických  hodin  a  možnost  jejich  zkrácení  v případě  dlouhého 
vyučování tak, aby studenti měli dostatečný čas na oběd a tento čas nešel na úkor odborných 
předmětů.

Diskutována byla rotace profesorů jazyků. Pan ředitel zodpověděl dotazy zástupců rodičů ze 
Sexty B k výuce německého jazyka v této třídě v souvislosti s výměnou profesorky němčiny a 
blížící se zkoušce z jazyka (Sprachdiplom). Profesorkou zajišťující výuku v této třídě bude 
nově paní prof. Drutjons.

http://www.velehrad.net/


Úkoly, které vyplynuly z     jednání:  

Ředitel školy: Poskytne Radě seznam konkrétních aktivit, při kterých by mohla Rada pomoci 
v rámci organizace 20. výročí AG i obecně v rámci propagace AG.

Předsedkyně Rady: Zjistí možnosti projektového financování akcí školy.

Pan Koch: Připraví návrh e-mailu na třídní učitele s informací o činnosti Rady a možnosti 
kontaktovat ji.

Všichni  členové:  Připraví  návrhy  konkrétních  činností,  jak  by  mohli  přispět,  zejména 
v souvislosti s propagací školy a získáním financí na aktivity školy.

Zapsala: Marie Kotrlá

Schválila předsedkyně Rady: Andrea Gregorová

Ověřil: Krzysztof Kliś


