
Zápis ze zasedání rady delegátů 

spolku Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z.s., 

IČ 034 72 582, se sídlem Budějovická 680/17, 140 00 Praha 4 – Michle, spolek je zapsán 

ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 61358 

 

Datum a čas konání zasedání rady delegátů:  

Středa 23. 11. 2022 od 17:00 do 18:00 

 

Místo konání zasedání rady delegátů:  

sídlo spolku na adrese Budějovická 680/17, 140 00, Praha 4 – Michle 

 

Zasedání rady delegátů spolku Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z.s., se sídlem 

Budějovická 680/17, 140 00, Praha 4 – Michle, IČ 034 72 582, zapsaného ve spolkovém rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 61358 (dále jen „spolek“), se konalo dne 23. 

11. 2022 od 17:00 do 18:00 hod. v sídle spolku. 

Zasedání rady delegátů bylo svoláno s následujícím programem jednání: 

1. Zahájení zasedání rady delegátů, informace RR GyBu, volby, výsledky voleb do Výboru RR 

Gybu.  

Zasedání rady delegátů zahájil v 17:00 hod. Jan Dörrer. Zasedání rady delegátů bylo svoláno 

řádně v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a se 

stanovami spolku. Pozvánka na zasedání rady delegátů s určením místa a času konání zasedání 

byla všem členům rady delegátů zaslána na jimi uvedenou e-mailovou adresu, a to více než 5 dní 

před konáním zasedání rady delegátů.  

 

proběhla volba členů výkonného výboru - hlasujících je 21 delegátů plus 2 členové VV RR 

(Dörrer, Pážíková), celkem tedy 23 hlasujících osob. Hlasovalo celkem 15 delegátů, tedy 

nadpoloviční většina. Detaily hlasování: 

Kandidát: Ing. Pařík: 8 hlasů          
Kandidátka: Ing. Říhová: 4 hlasy 

Kandidát: Ing. Zach: 3 hlasy 

Zvoleni byli tedy Ing. Miloš Pařík a Ing. Lenka Říhová. Oba kandidáti jmenování přijali. 

 

Jan Dörrer dal hlasovat o výsledcích voleb: 

pro návrh: 19 delegátů  

proti návrhu: 0 delegátů 

zdržel se hlasování: 0 delegátů 

obsah protestu: žádný delegát nevznesl protest 

 

Výkonný výbor odhlasoval do funkce předsedkyně VV kandidátku Sylvu Donthovou. Paní 

Donthová jmenování přijala.  

 

Jan Dörrer dal hlasovat o výsledku volby VV: 

pro návrh: 19 delegátů  

proti návrhu: 0 delegátů 



zdržel se hlasování: 0 delegátů 

obsah protestu: žádný delegát nevznesl protest 

 

2. Informace o placení příspěvků 

Ke dni 23. 11. 2022 bylo na příspěvcích vybráno 163 400,- Kč.  

 

3. Hospodaření spolku 

Jan Dörrer předložil výboru delegátů účetní závěrku za rok 2021 a dokumentaci k hospodaření 

spolku. Jan Dörrer dal hlasovat schválení hospodaření spolku za rok 2021: 

pro návrh: 18 delegátů  

proti návrhu: 0 delegátů 

zdržel se hlasování: 1 delegátů 

obsah protestu: žádný delegát nevznesl protest 

 

4. Maturitní ples 

Paní Krčmářová informovala delegáty o stavu přípravy plesu, který se bude konat 9. 2. 2023. Již 

byl stanoven plesový výbor. Proběhla první schůze plesového výboru. Lístky na ples 

nezdražujeme. Lístky bude možné koupit online. Studenti dostanou instrukce. 

 

5. Poradenské pracoviště 

Jeden z delegátů položil dotaz, zda je možné získat pravidelný přístup k účtu a účetním 

dokladům spolku. Jan Dörrer odpověděl, že je možné, aby každý delegát nahlížel do účetnictví, 

případně na účet spolku, po dohodě na půdě školy. Uvedenému tazateli byl v nedávné době 

umožněn přístup a kontrola účetnictví na tříhodinové osobní schůzce ve škole se zástupem 

výkonného výboru s podrobným komentářem.  

 

- Zaměřeno na primární prevenci. Informační část učí dle metodiky přímo vyučující. 

- Druhá část – zážitkový blok. (3 h blok v nižším gymnáziu + 2 h bloky ve vyšším 

gymnáziu).  

- Aktivity jsou uvedeny v přílohách na webu.  

- Dotazy delegátů:  

o Kdy a s jakými problémy se na vás obrací studenti? Odpověď: Většinou o 

přestávkách na pracovišti výchovné poradkyně. Nejvíce jde o studijní selhávání,  

adaptaci po delší nemoci apod., chování a speciální vzdělávací potřeby. Jedná se o 

individuální konzultace.  

o Kdy je k dispozici kariérní poradenství? Odpověď: pro poslední 2 roky studia. 

o Jak řešíte problém studenta? Odpověď: Individuálními kontakty se studenty.  

o Kolik je případů problémů. Odpověď: Za týden cca 4-5 studentů. Typ problémů – 

úzkosti, sebepoškozování, tréma, deprese. Čísla rostou – zatím zvládáme a 

postupně navyšujeme. Práce se studenty je skvělá. Využití a zájem o konzultace je 

lepší a větší.  

o Jak si může student domluvit schůzku? Odpověď: Studenti se objednávají sami 

přes Teams.  

o Jaké máte další aktivity? Odpověď: S dětmi jezdíme na výjezdy – plní primární 

prevenci. Dny trávíme činností se studenty. 



o Na základě informace o plánu zahraničních výjezdů se několik delegátů tázalo 

jakým způsobem byl koncipován. Paní ředitelka vysvětlila, proč budou do 

zahraničí vyjíždět pouze třídy vyššího gymnázia. 

 

6. Informace o studentském parlamentu  

Byla postavena nová klubovna. Proběhl přednáškový a projektový den.  

 

7. Informace o školních akcích 

Plán akcí zveřejněný na webu školy obsahuje koncepci školních vzdělávacích akcí, které budeme 

pořádat pro každý ročník pravidelně. Nejsou v něm zatím plánovány pravidelné zahraniční 

vzdělávací pobyty pro žáky nižšího gymnázia (mezinárodní situace - válka na Ukrajině, 

epidemiologická situace apod.). To ale neznamená, že by tito žáci nemohli odejet s třídním 

učitelem nebo jinými učiteli do zahraničí na dvou až čtyřdenní výlet, exkurzi nebo jinou vhodnou 

školní vzdělávací akci. Můžeme také zorganizovat i další jednotlivé jazykové pobyty v zahraničí, 

pokud bude dostatečný počet zájemců a doprovázejících pedagogů a pokud to dovolí personální 

situace školy. 

 

8. Závěr zasedání rady delegátů 

Předseda zasedání rady delegátů poděkoval všem přítomným členům rady delegátů za jejich účast, 

načež zasedání rady delegátů v 18:00 hod ukončil.  

V Praze dne 23. listopadu 2022  

 

Jan Dörrer        Miloš Pařík 

předseda zasedání        zapisovatel  


