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Zápis ze schůze RR 
 
Datum: 8. prosince 2020, 19 hodin 
 
Místo konání: On-line prostřednictvím aplikace Skype. 
 
Přítomní: Vít Kolář, Irena Pohl Houkalová, Vlasta Rosická, Milan Herian, Miloslav Zvonař, 
Jiřina Svatušková, Helena Pěchoučková, Jan Kincl, Jan Klípa, Jakub Holeček, Eva Janatová, 
Zuzana Pejšová, Markéta Puzrlová, Julia Černohorská, Veronika Dvořáková, Vlasta Hamalová, 
Alena Mrázková, Blanka Tollarová, Martina Navrátilová, Klára Žytková, Markéta Pátková, 
David Traugott, Ondřej Mrzílek – j.h. 
 
Zahájení: 
 

 Úvodní slovo předsedy RRAG V. Koláře, uvítání 
 Potvrzení schopnosti RR se usnášet 
 Zapisovatel – Z. Pejšová  
 Ověřovatel – I. Pohl Houkalová  

 
Usnesení RR – Program schválen beze změn.  
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1. Představení a přijetí nových členů 

 Čtyři noví kandidáti RR, jejich představení – viz příloha č.1 (Martina Navrátilová - 
I.B, Klára Žytková - I.A, Markéta Pátková - I.A, David Traugott - I.B) 

 Dodatečné dotazy ke kandidátům nebyly vzneseny. 
 

Usnesení RR – jednomyslně přijati všichni 4 kandidáti 

2. Aktuální informace ředitele školy (potřeby školy, současná situace, on-
line výuka). 

 P. ředitel seznámil RR s chodem školy v epidemickém režimu prezenční a distanční 
výuky, s provedenými investicemi (primárně IT vybavení pro posílení distanční 
výuky) a dalšími plány (primárně dovybavení kmenových učeben) 

 S ohledem na epidemiologickou situaci škola zvažuje alternativy pro případ 
nemožnosti uspořádání maturitního plesu.  Pokud nebude možné maturitní ples 
z epidemiologických důvodů zrealizovat, bude se pravděpodobně stužkování prvních 
ročníků konat v aule AG a šerpování maturantů zřejmě až po maturitních zkouškách. 
Prozatím je však ples stále naplánován – viz níže v samostatném bodu. 

3. Zhodnocení sbírky RR, hlasování o využití zůstatku prostředků. Možnosti 
návazné sbírky 

 Vyúčtování daru viz příloha č. 2.  
 Zbytek peněz ze sbírky ze školního roku 2019-2020 je navrhován jako rezerva pro 

maturitní ples AG 2022. Odůvodněním je, že letošní septimáni nemají možnost 
shromáždit požadované množství prostředků, které se získávaly z výtěžků „Společňáku“ 
nebo prodeje svačinek apod. v důsledku omezení provozu školy z důvodu COVID19. 
Vzhledem k tomu, že RR se podílí finančně rovněž na organizaci plesu, půjdou případné 
finanční náklady tak jako tak z prostředků RR.  

 Protinávrh vznesen pí. Pejšovou, aby se peníze použily pro IT pracovní pomůcky pro 
potřebné žáky AG. Otázka IT vybavení pro potřebné byla následně diskutována 
jednotlivými členy RR, ze strany školy byli osloveni jednotliví třídní učitelé pro ověření 
situace v rodinách a v tuto chvíli dle všeho mají všichni studenti dostatečné vybavení pro 
distanční výuku. 

 Hlasování – 19 pro ples, 1 proti.  
 

Usnesení RR – RR souhlasí s rezervací finančních prostředků ve výši 31 tis. Kč pro účely dotace 
plesu AG v roce 2022.  
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4. Další spolupráce se školou. 

 Veškeré plánované akce se posunou na příští rok, pokud to bude možné, je ve společném 
zájmu RR i školy je realizovat.  

 Cena RR se začne inzerovat až počátkem příštího roku.  
 

 

5. Finanční situace RR a další běžné záležitosti (ples, příspěvky, členská 
základna atd.) 

 Shrnutí příspěvků členů RR – nejsou zaplaceny 4 příspěvky stávajících členů. Pokud 
nebudou uhrazeny do 9. prosince, členství bude ukončeno v souladu se stanovami. 

 Maturitní ples 2021 – termín se posunul na 17. března 2021 v naději, že COVID opatření 
budou mírnější. Bude se konat v ND na Vinohradech. S obchodním ředitelem byly 
diskutovány a dohodnuty panem Herianem podmínky storna, pokud ho nebude možné 
vzhledem k opatřením pořádat.  

 Maturitní ples 2022 – bude v Lucerně. Kapacitně se ND na Vinohradech nedá využít, 
protože maturují 3 třídy. Aktuálně jsou předběžně rezervovány dva termíny 2. a 6. února 
2022. Záměrem je udržet cenovou hladinu a atmosféru s ND (v Lucerně je větší počet 
lístků na prodej). 

 V následujících letech se maturitní plesy opět plánují v ND na Vinohradech za 
obdobných podmínek jako v letech minulých.  

 Zpráva revizní komise bude za kalendářní rok 2020 připravena v roce 2021. 

 

6. Informace o projektu rekonstrukce budovy školy AG. 

 Zřízeny stránky, kde se rekonstrukce představuje – https://rekonstrukce-ag-kdm.cz 
 Na stránkách mimo jiné k dispozici výběr ze Studie proveditelnosti a vizualizace.  
 Přípravu projektové dokumentace bude provádět společnost D plus. 
 Sestry budou pravděpodobně financovat z dotací a vlastních zdrojů.  

 
 

7. Diskuse a náměty. 

 Vyplňování dotazníků ve spolupráci s UK, ohledně srozumitelnosti právnických textů. 
Honorář za vyplnění je možno odkázat přímo škole. Úspěšné, získalo se okolo 56 tis. Kč. 

 Další akce www.evaluaceproskolu.cz. Prostor pro zástupce rodičů, týká se rozvoje 
komunikace na škole. Stále je možno se zapojovat.  
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8. Úkoly pro RR AG. 

 
 Úkoly z RR 28. května 2020 

 
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 
 
Splněno – Vyúčtování sbírky přílohou č. 2 tohoto zápisu. RR požádá o zveřejnění na 
stránkách školy. Na rodičovských schůzkách bude znovu osobně připomenuto při 
zahájení nové sbírky.  

 
b) Ověřit, zda jsou na webu školy výsledky posledních ročníků Ceny RR, příp. požádat o 

doplnění. – pí. Rosická 
 

Splněno – Výsledky posledních ročníků jsou k dispozici na webových stránkách školy 
www.arcig.cz/cena-rr  

 
c) Dokončení Ceny RR viz bod 4 – pí. Pěchoučková 

 
Splněno – ceny za školní rok 2019-2020 řádně uzavřeny.  

 
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 

 
Odloženo, aktuálně se nekonají prezenční rodičovské schůzky.  

 
e) Na příští schůzi RR definovat/zvážit žádost/prosbu na APHA, aby při přijetí zásadních 

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

 
Odloženo. Bude diskutováno před návštěvou zástupců Arcibiskupství na jednání RR.  
 
 

 Specifické úkoly z RR 8. prosince 2020 nebyly stanoveny. 
 
 
Přílohy:  
 
Příloha č. 1 – Představení nových žadatelů o členství v RR 
Příloha č. 2 – Vyúčtování daru poskytnutého RR na základě sbírky rodičů za účelem nákupu 
pomůcek 
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Zapsala: Zuzana Pejšová 
 
Ověřila: Irena Pohl Houkalová 
 
 
 

 


