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Zápis ze schůze Rady Rodičů 
 

Datum: 18. května 2022, 18:00 hodin 

 

Místo konání: Knihovna AG 
 

Zahájení: 

 

• Úvodní slovo předsedkyně RRAG V. Rosické, uvítání 

• Potvrzení schopnosti RR se usnášet (19 přítomných z 33 členů– viz Příloha č. 1). 

V průběhu schůze několik členů odešlo a RR se stala neusnášeníschopnou. Proto 

bude o některých usneseních hlasováno formou per rollam.  

• Hosté - p. ředitel AG O. Mrzílek 

• Zapisovatel – Z. Pejšová  

• Ověřovatel – I. Pohl Houkalová  

 

Usnesení RR – Program schválen jednomyslně včetně dvou přidaných bodů (Volba revizní 

komise a Informace o ceně RR).  
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1. Informace ředitele AG 

1. Krátké seznámení se stavem školní výuky (pozvání na maturitní ples, průběh a 

úroveň maturit, péče o žáky z Ukrajiny, výsledky přijímacích zkoušek na AG, 

zhodnocení úrovně znalostí uchazečů po COVID době, zvažování zrušení školní 

části přijímacích zkoušek, podpora zahraničních výjezdů studentů, zvažování účasti 

školy v Ceně vévody z Edinburghu) 

 

• Modernizace AG 

o Plán modernizace AG se průběžně vyvíjí. Dle aktuálního plánu bude v průběhu 

prázdnin zahájena první fáze modernizace vedlejší budovy (KDM), která 

zřejmě nebude zahrnovat tělocvičnu a původně předpokládané toalety v části 

budovy AG, která s KDM sousedí. 

o Definitivně potvrzeno, že nebude fungovat jídelna, jídlo se bude do školy 

dovážet (rekrabičky) a studenti jej budou konzumovat ve třídách. 

o Učebna biologie bude modernizovaná během prázdnin 2022 z grantu, který 

obdrželo AG, rovněž schválen grant (z IROP) na bezbariérovost budovy 

(výtah).   

o Rodiče budou průběžně informováni emailem o aktuálních plánech. 

 

• Krádeže peněženek vyřešeny, pachatel dopaden, případy se zaobírá policie. 

 

• Výročí 30. let výuky na obnoveném AG – oslavy 19. října 2022 

o Program dolaďován až nyní, protože nebylo jasné, jaká budou epidemiologická 

opatření (pro studenty, učitele, rodiče, absolventy: dopoledne bohoslužba 

v katedrále, odpoledne setkání v prostorách AG; zvažován doprovodný 

program na nám. Míru), 

o Představování 30 absolventů na webu AG, 

o Zapojení MÚ Prahy 2 v řešení, 

o Zvažuje se, jakým způsobem akci využít k fundraisingu. 

 

• Vznesena žádost na RR o organizaci pokračování sbírky na pořízení pomůcek (AG 

připraví do konce června 2022 aktualizovaný seznam potřebných pomůcek) a 

doplnění Solidárního fondu 

 

• Upozornění ze strany RR na nedostatečnou vizibilitu možnosti podpory/poskytnutí 

daru AG na webových stránkách školy 

 

2. Přijetí nové členky RR 

• Zájemkyně pí. G. Horová byla představena v dokumentu sdíleném  

V. Rosickou dne 16. května 2022.  

 
Usnesení RR – schválení nové členky RR (zdržel/a se hlasování 0, pro 19, proti 0) 
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3. Nábor nových členů z rodičů budoucích primánů 

• Schůzka rodičů budoucích primánů bude úterý 14.  června 2022 v 17:30.  

• Za RR se zúčastní V. Rosická a J. Holeček.  

 

4. Informace ze Školské rady AG 

• Zástupci ŠR se snaží být aktivní zejména v oblasti podpory fundraisingu. 

Navázání kontaktu  se zástupci nadace bratrů Walachových prostřednictvím 

předsedkyně ŠR. Cílem nadace je podporovat církevní školství napříč Českou 

republikou a konfesemi. Původní záměr NW byla pouze podpora škol v rovině 

uprchlické krize. Zástupci nadace již navázali spolupráci s ČBK i APHA a společně 

hledají koncept možností strukturální podpory církevních škol a školských zařízení.   

• V červnu by měla proběhnout schůze ŠR.  

• Aktuálně probíhá projekt Rozvoj demokratických institucí školy, který se mj. 

zabývá otázkou, jak zvýšit povědomí rodičů o Školské radě a jejích pravomocech. 

 

5. Finanční situace RR + revizní zpráva 

• RR vzala na vědomí finanční situaci, viz příloha č. 2 

• E. Janatová bude funkci pokladníka vykonávat minimálně do 19.11.2022. Členové 

RR AG by měli zvážit, kdo se následně ujme funkce.  

• V rámci diskuse nad finanční situací RR a flexibilní možnosti podpory školy a 

dalších projektů se znovu otevřela otázka pravidelného ročního příspěvku 

(ekvivalent SRPŠ). Konkrétní definování použití a způsob platby (zda za žáka, na 

rodinu atp.) - viz úkoly 

 

Usnesení RR – schválení vybírání příspěvku obdobnému SRPŠ od všech rodičů – (zdržel/a se 

hlasování 0, pro 15, proti 4) 

 

 

6. Volba členů Revizní komise 

• Členové revizní komise se volí vždy na jeden rok.  

• O. Tomala (potvrdil osobně), A. Mrázková (potvrdila telefonicky) souhlasí 

s opakovanou nominací na členy Revizní komise. 

 

Usnesení RR – schválení členů Revizní komise – O. Tomala a A. Mrázková (zdržel/a se 

hlasování 1, pro 18, proti 0) 

 

7. Sbírka na pomůcky a na SŽF – nová výzva 
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• Sbírka na SŽF bude vyhlášena ještě teď před prázdninami, aby se zabránilo 

kumulaci sbírek a výdajů na podzim. Ideálně bude sbírka vždy vyhlašována ve 

stejný čas, aby se zajistila kontinuita.  

• Sbírka na pomůcky bude vyhlášena po obdržení seznamu pomůcek od AG s tím, že 

bylo p. řediteli navrhnuto, aby se příspěvky na pomůcky prezentovaly i v rámci 

oslav 30 let AG.  

 

8. Cena RR za školní rok 2021-2022 

• Aktuálně 3 nominace, jedna nominována 2x. Jedna z nominací se týká období po 

uzavření nominací v minulém školním roce. V této souvislosti bylo rozhodnuto, že 

pravidla Ceny RR budou upravena tak, aby se zohlednilo toto období i období 

prázdnin.  

• Bude rovněž zaslán email na všechny studenty jako poslední připomínka.  

• Termín pro nominace je 1. června 2022.   

 

Návrh usnesení RR na úpravu pravidel ceny RR a schválení finanční dotace nad cenu bude 

zaslán emailem a bude o něm hlasováno per rollam. 

 

9. Revize stanov – online schůze 

• Vzhledem k navýšení četnosti online schůzí vyvstala nutnost zrevidovat stanovy – 

viz úkoly  

 

10. RR – stav a další směrování (komunikace s ostatními rodiči, 

zveřejňování informací o členech, web RR, manuál pro nové členy, co 

nám ve škole chybí a chceme podpořit) 

• Diskuse nad komunikací RR v jednotlivých třídách. Bude vytvořen manuál pro nové 

členy, týkající se zejména komunikace – viz úkoly  

• Diskuse nad nástupcem M. Heriana v roli koordinátora maturitního plesu. M. Herian 

zaučí nástupce a seznámí ho s kontakty v Národním domě na Vinohradech a v 

Lucerně – viz úkoly 

• Diskuse nad úložištěm dokumentů RR – viz úkoly 

• Diskuse nad dalšími projekty RR: 

o Ocenění pro učitele za mimořádnou aktivitu nad rámec pracovních povinností 

– viz úkoly; 

o Soutěž o nejhezčí třídu – v letošním školním roce nebude, ale bude obnovena 

v příštím šk. roce. 

 

11. Úkoly pro RR AG 

• Úkoly z RR 28. května 2020 
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a) 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 všech rodičů. – Předsednictvo RR 

 

Částečně prodiskutováno na schůzi RR 18. května 2022. Bude zařazeno na 

program další schůze.  

 

b) 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. – Z. Pejšová  

 

Odloženo. Bude diskutováno před návštěvou zástupců Arcibiskupství na jednání 

RR.  

 

• Úkoly z RR 1. února 2022 

 
c) Iniciovat schůzku se sestrami ohledně modernizace AG.  – Předsednictvo RR 

 

Odloženo. Zatím není relevantní. 

 

d)  Solidární fond – navrhnout k diskusi úpravu statusu používání prostředků z fondu, 

např. na nákup pomůcek, pokud prostředky převýší očekávané výdaje v dalším roce.  

– Předsednictvo RR 

 

e) Iniciovat převod zůstatku 31 200 Kč na pomůcky škole (zůstatek byl držen jako záloha 

na maturitní ples, což již není třeba, vzhledem k výtěžku prodeje lístků). – 

Předsednictvo RR  

 

• Úkoly z RR 18. května 2022 

 
f) Předložit definitivní vyúčtování solidárního fondu za školní rok 2021/2022. – I. Pohl 

Houkalová 

 

g) Navrhnout formát Ceny RR pro učitele (obdobné jako Cena RR pro studenty) –  

Z. Pejšová, J. Svatušková 

 

h) Oslovit členy RR, kdo chce vykonávat funkci koordinátora plesového výboru. – V. 

Rosická 

 

i) Konkrétní definování použití a způsob platby (zda za žáka, na rodinu atp.) příspěvku 

obdobnému SRPŠ pro použití k odhlasování RR a pro komunikaci na rodiče žáků. 

Termín 31. května 2022 – O. Tomala, H. Zirnhelt 

 

j) Příprava prezentace Ceny vévody z Edinburghu pro členy RR, zejména výhoda pro 

školu a studenty. Zvážení návrhu usnesení, jak může RR podpořit i finančně tuto cenu. 

– H. Zirnhelt 
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k) Kontrola případně příprava návrhu úpravy stanov RR (zejména vzhledem k pořádání 

online schůze) – J. Holeček 

 

l) Zjistit možnosti on-line úložiště (zabezpečeného) pro dokumenty RR včetně finanční 

náročnosti – O. Tomala 

 

m) Manuál nového člena RR (se zaměřením na komunikaci s rodiči ve třídě). - G. 

Horová, H. Zirnhelt 

 

 

Přílohy:  

 

Příloha č. 1 – Listina přítomných 

Příloha č. 2 – Finanční údaje 

 

Zapsala: Z. Pejšová 

 

Ověřila: I. Pohl Houkalová 

 
 
 
 
 
 
 

 


