Zápis ze schůze Rady Rodičů
Datum: 1. února 2022, 18:30 hodin
Místo konání: On-line (vzhledem k epidemiologické situaci)
Zahájení:






Úvodní slovo předsedy RRAG V. Koláře, uvítání
Potvrzení schopnosti RR se usnášet (21 přítomných – viz Příloha č. 1)
Hosté: p. ředitel AG – Ondřej Mrzílek
Zapisovatel – Zuzana Pejšová
Ověřovatel – Ondřej Tomala

Usnesení RR – Program schválen beze změn.
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1. Informace ředitele AG


Krátké seznámení se stavem školní výuky



Modernizace AG
o
o
o
o
o

Původní harmonogram a plán modernizace výrazně změněn ze strany majitelek
objektu. Oproti původnímu plánu nebudou rekonstrukci AG řídit sestry, ale
primárně vedení AG.
Nepředpokládá se již zkrácení školního roku nebo přesun výuky do jiných
prostor. Rekonstrukce bude probíhat za provozu, zejména v období školních
prázdnin.
Nebude fungovat jídelna (2-3 roky) a AG tuto situaci intenzívně řeší.
AG zažádá o granty v rámci programů na rozvoj jazkykového, digitálního,
přírodovědeckého a bezbariérového školství.
Rodiče budou informováni emailem o aktuálních plánech.

2. Informace ze Školské rady AG


Informace o úpravě školního řádu – omezení kouření žáků a pedagogů před
budovou AG.

3. Solidární žákovský fond




Ve fondu je ještě k dispozici značná částka – 100 970 Kč (po vyřízení všech žádostí
na školné, pomůcky a obědy).
Nicméně se jedná o první půlrok používání fondu a není úplně jasné, kolik peněz je
třeba do fondu ročně vybrat a do jaké míry se na čerpání podepsala skutečnost, že
žáci nikam v první polovině roku nejezdili.
Zdůrazněna nutnost připomenout Solidární fond rodičům, ideálně skrze třídní
učitele, protože jsou známy případy, kdy mělo být využito (např. nemožnost účasti
na lyžařském výcviku).

4. Volba předsednictva RR (předseda, místopředsedové)


Nominováni:
o
Vlasta Rosická – předsedkyně
o
Vít Kolář – místopředseda
o
Irena Pohl Houkalová – členka předsednictva
o
Jiřina Svatušková – členka předsednictva

Hlasování: pro 21, proti 0, zdržel/a se hlasování 0
Výsledek volby: Bylo zvoleno nové předsednictvo RR ve složení dle nominací.
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5. Přijetí nových členů RR




Zájemci o členství v RR:
o
Paní Hana Zirnhelt (1.A)
o
Paní Beatrix Sviezeny (1.B)
o
Paní Tereza Jášková (1.B)
o
Pan Stephan Heidenhain (2.A)
o
Paní Vendula Kubušková (1.B)
Zájemci byli představeni v dokumentu sdíleném V. Kolářem dne 19. listopadu 2021.
Paní Kubušková se přihlásila dodatečně a představila se osobně na schůzi.

Usnesení RR – přijetí nových členů RR (zdržel/a se hlasování 0, pro 21, proti 0)

6. Finanční situace RR



RR vzala na vědomí finanční situaci, viz příloha č. 2
Přehled o stavu financí bude revidován Revizní komisí bez zbytečného odkladu.

7. Různé




Diskuse nad komunikací RR v jednotlivých třídách.
Informace k maturitnímu plesu (z důvodu covidových opatření se ples nemůže
konat v plánovaném termínu, hledá se termín náhradní. V následujícím roce bude
ples opět v Národním domě na Vinohradech).
Cena RR – v nejbližší době bude uveřejněna upoutávka na stránkách AG.

8. Úkoly pro RR AG


Úkoly z RR 28. května 2020

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 orgáninstituci, která může vystupovat jménem všech rodičů. - Předsednictvo RR
Odloženo, aktuálně se nekonají prezenční rodičovské schůzky.
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. – pí. Pejšová
Odloženo. Bude diskutováno před návštěvou zástupců Arcibiskupství na jednání
RR.
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Úkoly z RR 1. února 2022

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

Přílohy:
Příloha č. 1 – Listina přítomných
Příloha č. 2 – Finanční údaje
Zapsala: Z. Pejšová
Ověřil: O. Tomala
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