
Zápis ze schůze školské rady konané dne 7.9.2022 v 17:30 hod.  

 

přítomní členové: Irena Pohl Houkalová, Milan Herian, Vlasta Rosická, Pavel Koronthály, Jan 

Váňa, SM. Dolores Richtrová;  

omluveni: Tomáš Pešek, Vít Kolář, P. Jakub Berka 

host: ředitel Ondřej Mrzílek 

 

1) Přivítání předsedkyní školské rady, představení programu jednání, hlasování o 

schválení programu jednání: všichni PRO 

2) Zahájení a organizace školního roku 2022/2023 

 

● představení organizace školního roku 2022/2023 (p. ředitel Mrzílek) mimo jiné:  

o v souladu s nájemní smlouvou proběhne jednání se Školskými sestrami sv. Františka 

ohledně nájmu školy (jaro 2023) 

o dne 19. října 2022 oslava 30. výročí AG (bohoslužba katedrála sv. Víta + následný 

program v Arcibiskupském paláci a odpoledne v prostorách školy) 

o rekonstrukce laboratoře biologie (řeší se od května 2022, zpoždění s rekonstrukcí, 

pravděpodobně dokončení prací začátkem října 2022)  

o ve dnech 27.-30.10. se budou opravovat dveře AG 

o zvýšené finanční náklady (právní servis, stavební dozor, navýšení cen) platí škola 

3) Rekonstrukce budovy – současná situace a výhled (p. ředitel Mrzílek) 

● grant pro AG na rekonstrukci 50 mil. Kč z IROP RAP → došlo k jeho snížení na 38,5 mil. Kč 

vůlí MHMP, škola usiluje o celou částku; platba až po realizaci jednotlivých částí pokrytí 

prozatímních nákladů – možná půjčka od AP 

● říjen 2022 naplánované jednání mezi Školskými sestrami, AG a AP, nastavení modelu 

spolupráce 

● ve škole zřízena výdejna jídel prostřednictvím rekrabiček; volba pouze jednoho jídla; pro školu 

organizačně a finančně nejvhodnější řešení 

● SM. Dolores: zbourán podhled na stropě v malé tělocvičně, momentálně se řeší oprava 

vstupních dveří (měly by být hotové do říjnových svátků) 

4) Lex Ukrajina a situace AG v souvislosti s válkou na Ukrajině (p. ředitel Mrzílek, p. 

Pohl Houkalová) 

● podzim 2021 a jaro 2022 navýšení kapacity AG zamítnuto 



● červenec 2022 přišla nabídka převedení míst z Trojského gymnázia pro AG 

● červen 2022 možnost přestupu ukrajinských žáků do sexty z adaptačních skupin (zkoušky z ČJ, 

AJ, M), přihlásilo se 15 žáků → z toho 3x přestup (kvinta + sexta) 

● škola má v plánu žádat o dotaci na cizojazyčného asistenta pro péči o Ukrajince 

5) Dotace pro školu 

● možnost dotací pro církevní školy všech zřizovatelů – firma Walmark; v tuto chvíli zaměřené 

na žáky z Ukrajiny; do budoucna pomoc školám s investicemi do vybavení 

6) Změny ŠVP – připomínky, hlasování (změny představil p. ředitel Mrzílek) 

● implementace digitální kompetence do ŠVP od září 2023, zásadní změna ŠVP 

● letos doplnění osnov seminářů (biologie, zeměpis, latina) + kurs znakového jazyka 

● změny ŠVP projednány 

7) Radou ŠPO schválený rozpočet školy – připomínky a projednání 

● ředitel Mrzílek seznámil s hlavními položkami rozpočtu na příjmové a výdajové straně, jde v 

podstatě o finanční plán na rok 2022 

● momentální investice zahrnují výdejnu jídel a rekonstrukci laboratoře biologie 

● rozpočet projednán 

8) Úpravy školního řádu – připomínky, hlasování (úpravy představil p. ředitel 

Mrzílek) 

● změny předloženého školního řádu projednány a schváleny všemi přítomnými 

● školní řád vstupuje v platnost dnem 6. září 2022 

9) Různé 

● p. Houkalová: k dispozici šablony Jan Amos Komenský II, jsou zde zahrnuty i církevní školy, 

možno žádat o granty ze šablon 

● p. Koronthaly a p. Rosická 

o v rámci SPQAG snaha zvýšit povědomí učitelů a školské veřejnosti o činnosti 

školské rady, dále v plánu vytvořit manuál člena školské rady, zrevidovat jednací 

řád  

o v rámci řádu chybí bod, že školská rada může navrhnout odvolání ředitele školy 

● P. Pohl Houkalová: zveřejnit zápis ze schůze na sociálních sítích 

 

V Praze dne 7. 9. 2022        zapsal Jan Váňa 

Ověřila: Irena Pohl Houkalová 


