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Členská schůze Rady rodičů - zápis 

 

Datum a místo konání: 

23. dubna 2019, 18:00 v knihovně Arcibiskupského gymnázia  

 

1. Úvodní slovo předsedy, přivítání přítomných 

Předseda RR AG Vít Kolář přivítal přítomné. Poděkoval řediteli školy Richardu Maškovi  za 
dosavadní práci při jednáních s majiteli objektu. Zároveň převzal razítko číslo 1 od bývalého 
předsedy Milana Heriana. Na úvod si přítomní odsouhlasili, že diskusekaždého bodu programu 
nepřekročí 5 minut. 

Program schůze byl přijat jednohlasně 

2. Stav členské základny 

Stav členské základny se nezměnil. 

3. Seznámení RRAG s projektem, na jehož základě byla uzavřena nájemní smlouva (pan řed. 
Mašek   

Ředitel školy Richard Mašek poděkoval za podporu všem rodičům. Přednesl stručný nástin  
programu, který škola předložila  majitelkám budovy Kongregaci školských sester  jako svůj návrh na 
další spolupráci.  Program obsahuje vzdělávací záměr, finanční záměr ( provozovatel budovy se 
zavazuje na 5 let zaplatit 21 mil. Kč. V roce 2019 zaplatí ještě 2 mil, pak 4 mil, pak 5,5 a 5. Platit 
bude ze státní dotace, školného a také z  finančních prostředků Arcibiskupství jako zřizovatele. 
V plánu se také mluví o VOŠ publicistiky, které by provozovatel  poskytl nabídku – na jeden rok 
prostory v přízemí v případě potřeby VOŠ pro část studentů. 

V plánu se také hovoří o záměru, jak dál s objektem budovy – bod 3. Podkapitola podpora školy ze 
strany Rady rodičů AG – více spolupracovat s úřadem městské části Praha 2, širší spolupráce 
s Kongregací školských sester. Bod 4 – prezentace budovy a její modernizace.  

Tuto nabídku dostaly školské sestry. Smlouva je podepsaná. Je na dobu neurčitou. Celé znění 
smlouvy je u ředitele školy. 

4. Zapojení RRAG do projektu 

p.ředitel Mašek:  Arcibiskupství chystá na 16. září 2019 pro všechny církevní školy akci, na které se 
jednotlivé školy budou prezentovat. Pan kardinál je pozve osobním dopisem. Jedná se o pracovní a 
společenskou událost – mše a raut. Každá škola bude prezentovat svůj záměr v brožurce, každá škola 
dostane 1-2 stránky. Není jasný záměr, není jasné, proč sbírat peníze na tělocvičnu 



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 2 z 3 

 

Vít Kolář – jsem přesvědčen, že předmět sbírky je otázkou komunikace s APOD. Tělocvična není 
dobrý nápad, ale jsme připraveni generovat jiné. 

Irena Pohl Houkalová – sestry si projekt aktivit školy přejí, při jednáních se sice mluvilo o 
rekonstrukci tělocvičny, ale není to priorita. Je to otázka komunikace.  

Vít Kolář – zapojení školy na Pražském Hradě vidí jako pozitivní věc. Budeme se moct srovnávat 
s dalšími školami. 

K bodu 3 -  Z diskuse vyplynulo, že bychom se měli snažit o aktivity na náměstí Míru a okolí. 
Například koncert, součást trhů, atp. Vznikne skupina, která se tím bude zabývat  Bez žáků to nepůjde 

Pracovní skupina, která se problematikou aktivity školy bude zabývat: 

Irena Pohl Houkalová, Vlasta Rosická, Jiří Rosický (jako host), Jan Kincl, Helena Pěchočuková,  
Lucie Grant, Alena Mrázková, Helena  Pelantová, Vít Kolář. Schůzku svolá předseda Vít Kolář. 

5. Fundrising, představení plánů školy a možnosti RRAG (pan řed. Mašek) 

Pan ředitel  Richard Mašek připomněl, že vedle školného a příspěvku státu bude nutné sehnat další 
prostředky.  

6. Rozvoj budovy (host pan Rosický) 

Host schůze Jiří Rosický podrobně představil plán rozvoje budovy, který by měl trvat cca deset let. 
Orientační finanční plán – máme realistické náklady na objekt bez rekonstrukce včetně zvýšení mezd 
kantorů. Proti tomu zdroje – ministerstvo, dary. Klasická analýza – rok 2019 je vyrovnaný, v roce 
2020 by chybělo 200 tisíc, rok později 600 tisíc. Otázkou je, co s budovou chceme udělat. Máme na 
to 3 roky, abychom majitele budovy  přesvědčili, že je to správný krok.  Oslovil jsem odborníky 
stavaře, do konce května budeme mít první nástřel toho, co by rekonstrukce stála.  

Diskuse k tomuto bodu ukázala, že RR AG má zájem na vypracování programu rekonstrukce školní 
budovy.  V této fázi by se však nemělo spěchat a nedělat neuvážené kroky, například rekonstrukce 
tělocvičny. Na přípravu jsou 3 roky.  Pravdou je, že budova v současném stavu udržitelná není. Škola 
by se měla podílet na větší investici, stav budovy není takový, že by přežila dalších 10 let bez 
investic. Vícedruhové financování je třeba připravit.  

Závěr – k diskusi nad problémem budovy školy je nutné se sejít v užším kruhu, pak o tom informovat 
i majitelky objektu Kongregaci školských sester a zřizovatele.   

Skupina „rozvoj budovy“. 

Jan Kincl, Vít Kolář, Jiří Rosický (jako host), Vlasta Rosická, Lucie Grant. Schůzku svolá Jiří 
Rosický 

7. Školní akce do konce školního roku 2019 a začátku 2019/2020 (pan řed. Mašek) 
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Pan ředitel Richard Mašek o nich mluvil v předešlém bodě. Za nejdůležitější  považuje akci, kterou 
na 16.9.2019  chystá Pražské arcibiskupství. 

8. Cena Rady rodičů, situace, budoucnost 

Helena Pěchoučková byla doposud garantem za cenu RRAG. Během měsíce května by měla dostat 
nápady od žáků a učitelů, zatím nikdo nic nedonesl. Je důležité o tom informovat na třídních 
schůzkách. Propagace formou plakátků. I v letošním roce si starost o Cenu RRAG vezme Helena 
Pěchoučková. 

Irena Pohl Houkalová– doporučuje dvě varianty – videa, foto a text  Dát informace na stránky školy a 
snažit se zaujmout žáky.  

Závěr – Helena Pěchoučková představí na stránkách školy Cenu RRAG, výzva bude směrována i pro 
učitele. Plakátky budou rozmístěné v budově školy Na odměny dá RRAG částku až 10 tisíc korun. 
Rozdělena bude podle povahy a typu projektů 

Hlasování - všichni přítomní vyslovili souhlas 

9. Téma pokladní 

Tuto funkci ve volbách dostala Jana Martinů, ale doposud na výzvy nereagovala. Vít Kolář požádal, 
aby ve funkci pokladní zůstala Viléma  Benediktová. Je nutné hledat kandidáty. Prosím o diskusi ve 
třídách během rodičovských schůzek. 

 

Zapsala: Marta Pawlicová 

 

Vít Kolář, předseda RRAG 

 


