
Zápis ze schůze Radv Rodičů

Datum: 31. října 2022,18:00 hodin

Místo konání: Knihovna AG

zaháieníl

. Úvodní slovo předsedkyně RRAG V. Rosické, uvítání

. Informace o píevzetí ocenění pro RR při příležitosti 30 let AG
o Potvrzení schopnosti RR se usnášet (18 přítomnýchz31 členů - viz Příloha ě. 1, dále se

poěty měnily s odchody, příchody azaplacenými poplat§ nových členů. Vždy uvedeno
u hlasování.)

o Hosté - ředitel AG p. O. Mrzílek
. Zapisovatel - Z"Pejšová
o Ověřovatel - V" Rosická

Usnesení RR - Program schváIen jednomyslně včetně jednoho přidaného bodu (Maturitní ples).
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]_. lnformace ředitele AG

Poděkování RR za podporu a spolupráci

krátké seznámení s děním ve škole:

Plánované naýšení kapacity školy o 20 studentu na 550.
Výdej obědů v krabičkách - situace potrvá 2-3 roky; ze strany RR žádost o
optimalizaci času ěekání na oběd.
3 ukrajinští žácipřljati k řádnému studiu.
Před oslavou 30 let AG byla předána nová laboratoř včefirě zaíizeru (financováno:
grant + vlastní zdroje).
K 30. v,ýroěí AG se jako dobrovolníci pro pomoc s organizací oslav přihlásilo 140
dětí.
Piana do škol - AG zařazeno do programu - pokud se podaří získat část vlastních
prostředků, koupě nového klavíru.
Pozvání na maturitní ples - 27,ledna 2023, Národní dům na Vinohradech.
AG osloveno pro pracovní stéňe pro německé studenty pro příští školní rok, řeší se
možnosti, podmínky, reciprocita.
Program Erasmus - letos zaméření na pedagogy, do budoucna větší zapojenižáktl
Pěvec§ sbor - aktuálně se zpracovávánová koncepce s cílem obnovy vlastního,
Zákovského sboru AG.

Zvyšený ryslq.t psychických problémů u studentů; vylůíváni preventivního týmů (apel
na rodiče, aby situaci řešili). Bude se řešit i na třídních schůzkách"

Modemizace AG
o Nová dohodameziAPHA a ŠkolskYmi sestrami o odkupu budovy AG, plánovaný

podpis smlouly do konce roku2022. Pro AG je přunivázpráva"
o Skolské sestry mají platné stavební povolení, v lednu zaěne rekonstrukce KDM.
o Plánuje se jedno stavební zéaemíve dvoře.
o Razantně se naýšily ceny stavebních materiálů, související negativní dopady.
o Počátek rekonstrukce AG se plánuje na červenec 2024 (uylah, iprava suterénu,

část učeben). Snaha o minimálnizasahování do qfuky.
o Škola hleda adminiskátora ýběrového řízení.
o Rodiče budou pruběžně informováni o aktuálních plánech.
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2. lVlaturitní ples

o proběhlo hlasování, zda ples nadále poíádat v ND vinohrady nebo přesunout do
L uc emy, zv ítézila v ar ianta Luc emy.

o ý příštím školním roce není k dispozici velký l}běr termínů. Do budoucna bude při
rezervacích lepší.

. Vyjde levněji nežnaVinohradech, kde bude ples v roce 2023 naposledy.
e Nově bude za M. Heriana za plesový výbor zodpovědný O. Tomala.
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3. Přijetí nových členů

Zájemci A" Borovičková, E. Přikrylová, L. Kocurová, T" Biňovec, D. Doubek a
H. McClung byli představeni v dokumentu sdíleném V. Rosickou dne 2L íijna2022.

Usnesení KR -přijetí nových členů RR (zdržeUa se hlasovdní 0, pro 2l, proti 0)" Před hlasovóním
přišli další 3 členové RR, tj. oproti začdtku +3.

4. Stanovy

. Úprava stanov sdílena spolu s pozvánkou na tuto schůzi RR.
o Hlavním důvodem bylo zohlednit on-line schůze. způsob hlasování na on-line schuzi

není nutné ukotvit ve stanovách, roáodne se na poěátku takové schůze, což přináší
určitou flexibilitu.

o Další úpravy:
o Automatický konec členství v okamžiku ukoněení studia dítěte, pokud není

p ožádáno o prodloužení.
o Mandát revizni komise prodloužen na 3 roky.
o Dobrovolná přítomnost vedení školy na schuzi.
o Zrušenapovinnost přípravy výroční zprávy.

Usnesení RR - schvúlení změn stanov (zdržel/a se hlusovúní 0, pro 26, proti 0). Před hlusovdním
odešel 1 člen RR, dúle hlasovulo 6 nových čIenové, kíeří zaplatili členské příspěvky, tj. + 5.

5. Volba pokladníka

o P,. Janatové koněí funkění období 6. listopadu 2022 a ělenství v RR v rcce 2023,
protože má studenta v 8.A.

o Je ťeba najít náhradu, na schůzi se nikdo nepřihlásil.
o Na řídních schůzkách by měli ělenové RR zmínit ve svých třídách. případně bude

požádán p. ředitel o zas|áni informace. Návrh letáěku/inzerátu na nábor pokladníka -
viz úkoly.

Usnesení RR - schvólení E. Janatové pokladníkem do konce čIenství v RR s max dobou 3 rolry
(zdržeUa se hlasovúní 1, pro 25, proti 0).

6. lnformace ze Školské rady AG

Schůze nyní fyzicky, řeší se béžná agenda. V současnosti mimo jiné schválení úprav
SVP (Skolního vzdělávacího plánu), které reagují natzv. malou revizi RVP (Rámcoqý
vzdé|ávaci program), zejména požadavky na celoplošné zavedení výuky informatiky a
programování.

a

a
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a Díky aktivitě Školske rady jsou i granty z Ministerstva školství k dispozici i církevním
školám.
Nadace bratrů Walachových - strukturální graný. Zástupcinadace jižnavázali
spolupráci s ČBr i APHA a spoleěně hledají koncept móžností strukturalni podpory
církevních škol a školských zaŤízeni"

a

7" Sdílené úložiště dokumentů RR

. Úloziště by mělo lyřešit problém se správou dokumentů RR.
o Po zvéůeni altemativ byl vybrán Google drive, kteý se podařilo přes program pro

neziskové or ganaace získat zdarma.
o Nutno tozpracovat detaily (přístupy, distribuční skupiny, webové stránky atp") -viz

úkoly.

8, lnformace o solidárním Žákovském Fondu

o přehled o podporách sžF byl zaslán spolu s pozvánkou na tuto schůzi, kteý RR vzala
na vědomí.

o Celkem podpořeno 25 žáktl.
o ý rámci druhé wýzvy získáno 86 tisíc kč a mělo by se na ni pravidelně navazovatve

stejném čase.
o Na rodičovských schůzkách bude poděkováno za příspěvky.
o Diskuse o možnosti čerpání příspěvků na psychologickou pééize sžr gizúkoly).

9. Finančnísituace RR

o RR vzalana vědomí íinanční situaci, viz příloha é.2, aki]ální stav je 65 tis" Kč.
. Obdržena žádost z redakce školního časopisu Agonie o příspěvek 7 tis. Kč primárně na

kvalitněj ší/barevný tisk. Deb ata a schvalování příspěvku.
r Plánované vydaje ve školním roce2022-2023 celkem 42tisíc:

o Debatní soutěž 3 tis. Kč
o Cena RR 15 tis. Kč
o Cena pro uěitele 10 tis. Kč
o Cenazanejhezčí řidu7 tis. Kě
o Agonie 7 tis. Kč

r pravidelné příjmy z členských poplatků a plesu nepostačují na pokrytí těchto aktivit.
Aktuálně k dispozici nevyužité prostředky z minulých let.

Usnesení RR - schvólení příspěvku redakci školního časopisu Agonie ve výši 7000,- Kč (zdržet/a
se hlasování 3, pro 19, proti 3). Před hlasovúním odešel l člen RR, tj. - I.
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10. SRPŠ a Sbírka na pomůcky - nová výzva

Sbírka na pomůcky
o AG nasdílelo nový přehled potřebných pomůcek za všechny vyuěované předměty,

jedná se přibližně o 500 tisíc Kč. (Seznam byl ještě z důvodu identifikovaných
duplicit aktualizován.)

o Po dohodě s AG si dárce bude moci i zvolit přesně pomůcku ze seznamu, na
kterou chce přispět, primárně příspěvky směřovány na pomůcky obecně.

o Na rodiěovských schůzkách bude sbírka oznámenaazdůraznéna její důležitost.

a

a

o
SRPŠ

Připraven draft použití prostředků SRPŠ, s pravděpodobným zahájenímve
školním roce2023-24.
Další detaily budou diskutovány na další schůzi.

Usnesení RR - schvúlení vyhlúšení nové Sbírlcy na pomůclE kdržeUa se hlasovdní 1, pro 22, proti
0). Před hlasovúním odešly 2 ělenové RR, tj. - 2.

Usnesení RR - schválení převadu 31 600 Kč (ze Sbírfu na pomůclE v roce 2019) škole na
pomůcky (zdržeUa se hlasovúní I, pro 22, proti 0).

11,. Cena RR pro učitele

a

o

a Informace od J. Svatuškové a Z. Pejšové o možném formátu, Byly zvažovány Ňzné
varianty, ale kopie Ceny RR pro studenty působí pro učitele velmi subjektivně. Varianta
příspěvku na konkrétní projekt zase příliš neoceňuje uěitele. Zvažována byla i možnost
dát příspěvek AG na divadlo, kulturu, ryjezd učitelů atd. Nebyl doporučen žádný
formát,
Po diskusi domluveno, že ještě jednou proběhne rcvize formátu ceny a zatímto účelem
proběhne i konzultace s třídními učiteli 4.A a 4.B a p. ředitelem (viz úkoly).

Núvrh usnesení RR na úpravu pravidel ceny RR byl zaslún e-matlem, z důvodu ochodu několika
členů a ztrdry usndšeníschopnosti o něm bude hlasovóno per rollam nebo na příští schůzi.

12. Různé

Obrazy ve vlastnictví RR jsou nyní lystaveny ve školní aule, pokud je AG nebude chtít
vystavovat trvale, bude uvažováno o jejich prodeji a ýtěžek by mohl být věnován AG
(forma bude zvážena)"
Cena vévody z Edinburghu je v procesu.

a
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13. Út<oty pro RR AG

. Úkoly z RR 28. kvétna2020

a) Na příští schůzi RR definovat/móžit kamunikaci na následujících třídních schŮzkách

směrem krodičům tykající se statutu RR. Zejménafakt, že se nejednó o orgán-instituci,
která může vystupovat jménem všech rodičů" - Předsednicno RR

Čdstečně prodiskuíovdno na schůzi KR t8, května 2022. Bude zařazeno nu progíam
další schůze.

b) Na příští schůzi RR definovat/mážit žádost/prosbu na APHA, aby při přijetí zásadních
rozhodnutí íýkající se AG ihned následovala relevantní lromunikace směrem krodiČŮm a
žákum. - Z. Pejšová

Oclloženo. Bude diskutovúno před návštěvou zdstupců Arcibiskupství nu jednóní RR.

ÚtotyzRR 1. inoru2022a

a

c) Iniciovat schůzku se sestrami ohledně modernizace AG. _ Předsednicno RR

Odloženo. Zřejmě nebude relevuntní vzhledem k pldnovunému odkupu budovy.

d) Solidární fond - navrhnout k diskusi úpravu statusu používání prostředlců z fondu, např.

na nákup pomůcek, pokud prostředlry převýší očekávané výdaje v dalším roce. -
Předsednictvo RR

Odloženo. Zřejmě nebude relevaníní vzhledem k ekonomické situaci.

Útoly z RR 18, kvétna2O}2

e) Navrhnout formát Ceny RR pro učitele (obdobné jako Cena KR pro studenty); po diskusi
31. října bude znovu provedena revize formátu. Za tímto účelem proběhne i konzultace
s třídními učiteli 4.A a 4.B a p, ředitelem. - Z" Pejšová, J. Svatušková

fl Příprcna prezentace Ceny vévody z Edinburghu pro člerty RR, zejména výhoda pro školu
a studenty. Zvážení nóvrhu usnesení, jakmůže RRpodpořit ifinančně tuto cenu. -
H. Zirnhelt

. Úkoly z RR 31. Ťijna2022

9 SŽr _ rozpracoyat možnost použití i na příspěvky na psychologiclrou péči" Konzultovat
s p. ředitelem, - J. Svatuškavá, A, Borovičkavd

U



h) Rozpracovat detaily Sdíleného úložišíě dokumentů RRv Google drive (přístupy,

distribuční skupiny, webové stránlE atp.) _ O. Tomala, V, Rosická, D. Traugott, H_

Zirnhelt

i) Rodičovske schůzky 11/2022 - Připraruit přehled bodŮ lre zdŮrazněnÍ, zejména propagaci
Sbírfu na pomůclty, poděkování za příspěvky do SŽF, nový pokladník. - Předsednictvo

fin

j) Návrh tetáčku/inzerótu na nóbor pokladníka - E. Janatovó.

Přílohv:

Příloha ě. 1 - Listina přítomných
Příloha č. 2 - Finanční údaje
Příloha ě" 3 - SŽF - vyičtován í 202112022

Zapsa|a: Z.Pejšová

Ověřila: V. Rosická a
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