
Rada rodičů při Arcibiskupském gymnáziu v Praze, z.s. 

Korunní 586/2, 120 00 Praha 2 – Vinohrady 

SPIRITVS VBI VVLT SPIRAT 

Bankovní spojení  IČ: DIČ: E-mail Webové stránky 

2100504643/2010 659 99 622 není plátcem DPH  radarodicu@arcig.cz  www.arcig.cz/tema/rada-rodicu 

 Stránka 1 z 3 

 

Členská schůze Rady rodičů - Zápis 

Datum a místo konání: 28. ledna 2019, 18:00 knihovna Arcibiskupského gymnázia 

 

Program členské schůze: 

1. úvodní slovo předsedy, přivítání přítomných 

2. stav členské základny 

3. volba nového předsednictva a revizní komise RRAG 

4. informace o stavu jednání mezi AG, AP a školskými sestrami 

5. diskuze / různé 

Program schůzce byl odsouhlasen všemi přítomnými   

1. úvodní slovo předsedy, přivítání přítomných 

 schůzi zahájil v 18:00 hod. předseda Rady rodičů pan Milan Herian 

 dle prezenční listiny je přítomno 20 stávajících členů Rady rodičů (dále jen RRAG) z celkového 

počtu 27 členů, členská schůze je tedy usnášeníschopná. 

 program členské schůze – všichni členové ho obdrželi emailem dne 6. 1. 2019. 

 určení zapisovatele a ověřovatele zápisu – M.Pawlicová, ověřovatel Milan Herian ,  Vít Kolář    

 jednání ČS je dle Stanov veřejné; uvítání hostů 

 

2. stav členské základny 

 Od poslední ČS RRAG konané dne 12. 11. 2018 proběhlo dvojí hlasování „per-rollam“ o přijetí 

bývalých členů RRAG, kteří uhradili členské příspěvky se zpožděním. 

o Do stanoveného termínu (28.11.2018 23:59) pro paní Zuzanu Glacovou hlasovalo 19 členů 

RRAG, nikdo nebyl proti a 6 členů nehlasovalo. 

o Do stanoveného termínu (12.1.2019 23:59) pro paní Blanku Tollarovou hlasovalo 22 členů 

RRAG, nikdo nebyl proti, 4 členové nehlasovali. 

o K 13.1.2019 má RRAG celkem 28 členů. 

o Seznam členů RRAG s kontakty byl aktualizován na stránkách AG 

 

3. volba nového předsednictva a revizní komise RR 

 návrh na způsob volby předsednictva – v případě více kandidátů na jednotlivé posty – tajné 

hlasování 

 volba volební komise – tříčlenná – Kapičák, Černohorská, Šenová 
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 návrh na předsedu RRAG – Vít Kolář  - hlasování 19 pro, 1 se zdržel (19 : 1) 

 návrh na místopředsedu RRAG – Irena Pohl Houkalová –hlasování 19 : 1 

 návrh na pokladníka RRAG – Jana Martinů  - hlasování 20 : 0 

 návrh na členy RRAG – Marta Pawlicová a Vlasta Rosická – hlasování 18 : 2 

 návrh na členy revizní komise – Milan Herian, Alena Mrázková – 18 : 2 

 

 Výsledky voleb: Předsednictvo Rady rodičů při Arcibiskupském gymnáziu v Praze, z.s. má 5 členů 

a 2 členy revizní komise. Všichni přítomní jednohlasně odsouhlasili předsednictvo v tomto složení: 

Předseda - Vít Kolář, místopředseda Irena Pohl Houkalová, pokladní Jana Martinů, členové Marta 

Pawlicová a Vlasta Rosická. Revizní komise bude pracovat ve složení Milan Herian a Alena 

Mrázková.   

 Předání agendy RRAG – šanony, razítka a další náležitosti – se provede mezi původním a novým 

předsedou písemnou formou nejpozději do konce března 2019. 

 Posledním bodem bylo schválení Mariany Příklenkové (1A) za člena RRAG – pro 19 : 1 

 

4.  informace o stavu jednání mezi AG, AP a školskými sestrami 

 Pan Antonín Juriga, výkonný ředitel Arcibiskupství jako zřizovatel AG a jeho asistentka paní Linda 

Dolečková přišli na jednání RRAG v 18.45, aby podali informaci o dosavadním jednání mezi AG, 

AP a školskými sestrami. K dané problematice proběhla diskuse, kde si členové Rady rodičů AG 

ujasnili některé problémové názory.  

 Závěr: Arcibiskupství jako zřizovatel AG spolu s vedením školy a Radou rodičů AG považuje za 

nejdůležitější věc v současnosti uklidnit budoucí žáky školy a jejich rodiče co se týče budoucnosti 

AG a pokračovat ve výuce v dosavadních trendech. Do konce ledna 2019 bude připraveno společné 

prohlášení školy, arcibiskupství a Rady rodičů AG k přijímačkám nových studentů a to písemnou 

formou. Jeho znění bude zveřejněno na stránkách školy. 

. 

5. diskuze / různé 

 Příprava na XXIV. Maturitní ples AG, který se uskuteční 22.2.2019 běží dle harmonogramu 

 Nově zvolený předseda RRAG pověřil bývalého předsedu RRAG M. Heriana, aby jej zastupoval 

ve věci úspěšného konání plesu, včetně jednání a podepsání smluv s vystupujícími kapelami. 

 Pracovní skupinu zabývající se rozpracováním projektu sponzoringu a fundrisingu AG povede pan 

Kincl 

 Pracovní skupinu pro „financování a sponzoring“ povede pan Rosický 

 Vyjednávací skupinu ohledně jednání se zřizovatelem a školskými sestrami povede předseda Vít 

Kolář spolu s místopředsedou Irenou Pohl Houkalovou 

 Soutěž o Nejlepší třídu zaštiťuje paní Dagmar Šenová 
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 Časopis Agónie – žádost o finanční podporu – návrh na příspěvek RRAG ve výši 1.000,- na každé 

číslo (formou daru od RRAG směrem k AG) Výrobní náklady na jedno číslo jsou 3 tisíce. Na každé 

číslo, které vydají, dostanou od Rady rodičů tisícovku.   

 Rada rodičů AG požaduje, aby studentky, které se budou aktivně podílet na tvorbě studentského 

časopisu, předložili koncepci nového časopisu. 

6. Usnesení ČS RRAG:  

  Schválení nového složení výboru RRAG 

  Pověření předsedy Víta Koláře a Irenu Pohl Houkalovou jednáním se zřizovatelem a školskými 

sestrami 

 Vypracováním společného prohlášení zřizovatele, vedení školy a Rady rodičů AG k přijímačkám 

nových studentů pro školní rok 2019 – 20 a to písemnou formou 

  Pověřuje Milana Heriana zastupováním ve věci maturitního plesu 

 Souhlasí s plakátem o soutěž nejlepší třída 

 

Schůze byla ukončena ve 20.30 hodin předsedou RRAG 

Zapsala: Marta Pawlicová 

Ověřil: Vít Kolář, Milan Herian 

 

Příloha – prezenční listina přítomných 
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