Zápis z 10. zasedání Školské rady Akademického gymnázia,
Štěpánská 22, Praha 1, konaného dne, 28. 05. 2012
od 15.00 hodin
Přítomni:

PhDr. Churan Petr, Marková Anna , Skolil Vladimír

Nepřítomni :

Mgr. Kubišta Albert, Novák Ondřej , Ing., Mgr. Svobodová Lucie

Program:
1.
2.
3.

Kontrola usnesení
Hodnocení ŠR za období 2009-2012
Různé

Usnesení ŠR AG
Ad. 1 Všechna usnesení týkající se školské rady z minulého zasedání byla splněna.
Ad. 2 ŠR vzala na vědomí - Hodnocení ŠR AG za období 2009-2012 bez připomínek.
3/0/0
Ad. 3 Uložila předsedovi ŠR protokolárně předat po ukončení funkčního období nové
ŠR AG :
-

3/0/0

razítko ŠR AG
klíčky od schránky- připomínky náměty k vedení AG a ŠR
kopii korespondence ŠR se zřizovatelem za období 2012

Předseda školské rady poděkoval všem členům za aktivní a zodpovědnou práci ve školské
radě AG a to i na úkor svého volného času v celém šestiletém období a popřál všem členům
mnoho úspěchů v jejich dalším osobním a pracovním životě.

V Praze, dne 28. 5. 2012

Zapsal: V. Skolil
Ověřil: P. Churan

Příloha 1:
Hodnocení ŠR AG za období 2009-2012

ČINNOST ŠKOLSKÉ RADY AKADEMICKÉHO
GYMNÁZIA 2009 – 2012
Zástupci za pedagogické pracovníky:
PhDr. Petr Churan

- předseda školské rady

Vladimír Skolil

- člen rady

Zástupci za zákonné zástupce a zletilé žáky:
Anna Marková

- místopředsedkyně školské rady
absolventka 2007, studentka PrF UK

Ondřej Novák

- člen rady
absolvent 2006, absolvent PrF UK 2012

Zástupci za zřizovatele:
Mgr., Ing. Lucie Svobodová- členka rady zástupkyně starosty městské části Praha 14
Mgr. Albert Kubišta

- člen rady/jmenován od 6. 2011/, člen Zastupitelstva
Hlavního města Prahy

ŠR zřízena na základě školského zákona č. 561/2004 Sb. a upravena novelou
zákona č. 472/2011 ze dne 20. 12. 2011
-

obhájila svůj mandát na II. funkční období od 16. 6. 2009
/Ing. Turková už nekandidovala/
volený metodicko, kontrolně – poradní orgán, který se spolupodílí na správě
školy
ze zákona schvaluje: Výroční zprávu AG, Školní řád AG, Klasifikační řád AG
vyjadřuje se rozpočtu, zprávě o hospodaření /do roku 2011/ obsahovému
zaměření školy
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ŠR AG BYLA VŽDY USNÁŠENÍSCHOPNÁ ø ÚČAST NA JEDNÁNÍCH 86,6%

Nedílnou součásti práce ŠR je zabývat se připomínkami a náměty od studentů
a pracovníků školy a informovat o své činnosti
- pracovníci školy byli vždy v týdenním předstihu písemně informováni o programu
jednání ŠR
- zřízena internetová adresa ŠR : školská.rada@agstepanska.cz
- od 3.2006 skříňka v přízemí školy pro připomínky a náměty pro ŠR a vedení
školy
- zápisy ze ŠR uveřejňovány na www AG, ve školním síťovém
adresáři P:, S:, - jak pro zaměstnance, tak i pro studenty AG
ŠR všechny své zákonné povinnosti vyplývající z jejího statutu v druhém
funkčním období 2009-2012 splnila.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
I. zasedání
Program:
I. část
1. Zahájení /ředitel školy/
II. část
2. Uzavřené jednání ŠR / volba předsedy, místopředsedy a zapisovatele ŠR,schválení
jednacího řádu ŠR /
III. část
3. Projednání zprávy ČŠI o AG 2009 /ředitel/
4. Zpráva o hospodaření AG 2008; rozpočet AG na rok 2009 a stav finančních provozních
a mzdových prostředků 2009 /ředitel/
5. ŠVP AG /ředitel/
6. Různé
Usnesení:
1/1 ŠR volí v tajné volbě předsedu ŠR PhDr. Petra Churana

4/0/1

1/2 ŠR volí v tajné volbě místopředsedkyni ŠR Annu Markovou

4/0/1

1/3 ŠR schvaluje program jednání

5/0/0

1/4 ŠR schvaluje Jednací řád školské rady akademického Gymnázia, Štěpánská 22, Praha
5/0/0
1/5 ŠR bere na vědomí informaci ředitele školy k Inspekční zprávě čj. ČŠI-184/09-01, ze
dne 30. dubna 2009

5/0/0

II. zasedání
Program:
1.
2.
3.
4.

Kontrola usnesení
ŠVP AG Štěpánská
Změny ve školním řádu
Různé

Usnesení ŠR:
2/7 ŠR schvaluje program jednání

5/0/0

2/8 ŠR bere na vědomí ŠVP AG Štěpánská a doporučuje zapracovat následující znění
bodu vztahujícího se k činnosti ŠR: „Školská rada byla zřízena podle ustanovení §

167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ze dne 24. září 2004. ŠR
je šestičlenná a její činnost na Akademickém gymnáziu byla zahájena dne 7. 3.
2006.“

5/0/0

2/9 ŠR bere na vědomí informaci ředitele školy k přípravám změn školního řádu 5/0/0
III. zasedání
Program:
1. Kontrola usnesení
2. Výroční zpráva AG za rok 2008- 2009 /ředitel /
3. Změna školního řádu AG Štěpánská
4. Obsahové, personální a finanční zabezpečení školního roku 2009–2010 /
ředitel/
5. Různé
Usnesení ŠR:
3/10 ŠR schvaluje program jednání

5/0/0

3/11 ŠR schvaluje Výroční zprávu 2008-2009 v souladu s § 7 vyhlášky č. 15/2004 Sb., a
v souladu s § 168 zákona č. 561/2004 Sb., a pověřuje předsedu ŠR po jazykové korektuře
provést kontrolu finální verze.

5/0/0

3/12 ŠR schvaluje změnu článku č. 17 Školského řádu platného od 1. 9. 2007 navrženou
ředitelem s doplněním formulace: „O formě dodatečné zkoušky rozhoduje
ředitel školy.“a doporučuje uvedení v platnost od 1. 2. 2010.
5/0/0

IV. zasedání
Program:
1. Kontrola usnesení
2. Zpráva o hospodaření AG za rok 2009
3. Rozpočet AG na rok 2010, investiční a finanční záměry na další období
4. Různé

Usnesení ŠR:
4/13 ŠR schvaluje program jednání

4/0/0

4/14 ŠR stahuje z jednání zprávu o hospodaření AG za rok 2009 z důvodů nedodání
podkladů týkajících se konkrétních výdajových položek v jednotlivých kapitolách pro
porovnáni s rozpočtem na rok 2009. ŠR byl znemožněn přístup k těmto dokumentům.
Ředitel školy se po diskusi zavázal dodat požadované dokumenty v písemné formě na
příští zasedání v ŠR v červnu tohoto roku.
4/0/0
4/15 ŠR byl písemně předložen pouze rozpis ukazatelů rozpočtu pro AG na rok 2010. ŠR
vzala na vědomí materiál tisk 8527 Usnesení Rady HMP 33624.3.2009 k návrhu
Základních pravidel postupu příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou
při zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
s komentářem a dokument zdroje krytí školského rozpočtu. K dnešnímu dni nebyl
zpracován vnitřní pokyn ředitele školy k tomuto dokumentu. ŠR zpracovala k porovnání
ukazatelů přehled hospodaření za uplynulých 5 let.
Po diskusi se ředitel zavázal písemně předložit na příští zasedání ŠR podrobný rozpočet
AG na rok 2009. Dále se zavázal ŠR písemně předložit inovovaný investiční plán AG na
další období, návrhy na finanční požadavky projednané na úrovní širšího vedení AG
v oblastech provozních potřeb, technického vybavení, učebních pomůcek, rekonstrukcí
učeben a prostor školy vycházející z podkladů předmětových komisí, včetně veřejných
zakázek, grantů, a sponzorských darů pro AG.
ŠR AG oceňuje snahy ředitele AG o navýšení rozpočtu školy pomoci účelových dotaci od
zřizovatele, grantů a sponzorů.
4/0/0
4/16 ŠR žádá tímto ředitele školy, aby v plánovaném termínu jednání ŠR neprobíhaly
ve sborovně AG žádné jiné aktivity.
4/0/0

V. zasedání
Program:
1. Kontrola usnesení
2. Zpráva o hospodaření AG za rok 2009
3. Rozpočet AG na rok 2010 a investiční a finanční záměry na další období
4. Různé

Usnesení ŠR:
5/1
5/2
5/3

5/4

Ředitel školy přednesl ŠR své výhrady vůči zápisu ze zasedání ŠR č. 04/2010.
ŠR bere na vědomí zprávu o hospodaření AG za rok 2009.
4/0/0
ŠR opět stahuje z jednání Rozpočet AG na rok 2010 z důvodů nedodání
kompletních podkladů, jak bylo ředitelem školy přislíbeno na 4. zasedání dne 12.
04. 2010. ŠR byl poskytnut pouze rozpis ukazatelů rozpočtu, nikoli rozpočet
vlastní. Ředitel byl vyzván k jeho předložení tak, aby mohl být projednán na příštím
zasedání v říjnu tohoto roku.
4/0/0
ŠR oceňuje zavedení zveřejňování veřejných zakázek vypsaných školou na
webových stránkách školy. Žádá rovněž ředitele o nahlédnutí do nově vzniklých
metodických pokynů pro vypisování veřejných zakázek na AG.
ŠR žádá ředitele o doplnění informací o ŠR v Organizačním řádu pro zaměstnance
školy.
4/0/0

VI. zasedání
Program:
1. Kontrola usnesení
2. Výroční zpráva AG za rok 2009 - 2010 /ředitel /
3. Rozpočet AG na rok 2010 /ředitel /
4. Obsahové, personální zabezpečení školního roku 2010–2011 / ředitel/
5. Různé
Usnesení ŠR:
6/1 ŠR schvaluje program jednání a zápis z minulého jednání. Všechna usnesení byla
splněna.
5/0/0

6/2 ŠR po diskuzi schválila Výroční zprávu AG za rok 2009–2010 bez připomínek.
V. Skolil v rámci diskuse navrhl, aby v rámci šetření finančních prostředků školy si
studenti platili sportovní kroužky /500 Kč za půl roku / a byl požádán ředitelem o
dodání materiálů týkajících vzniku sportovních kroužků.
5/0/0
6/3 ŠR vzala na vědomí rozpočet AG na rok 2010, včetně ústní informace ředitele o
finančním krytí nákladů školy i přes krácení rozpočtových dotací zřizovatelem a
investičních prioritách AG do konce roku 2010.
5/0/0
6/4 ŠR vzala na vědomí ústní informaci ředitele o obsahovém, personálním zabezpečení

školního roku 2010 – 2011. Na dotaz L. Svobodové o novém modelu maturitních
zkoušek ředitel informoval, že vedení školy se rozhodlo neuskutečnit generální
zkoušku nového modelu maturit. Dále ŠR informoval o zabezpečení jarních
maturitních zkoušek na AG. ŠR upozornila ředitele školy, že téměř 1/3 pedagogů na
AG nemá plný pracovní úvazek což dle řiditele souvisí s velkou obměnou
pedagogického sboru a z toho vyplývající částečně neefektivní využívání mzdových
prostředků.
5/0/0
6/5 ŠR předala řediteli připomínku 2/10/11/ týkající se úklidu a dodržování hygienických
standardů na dámských toaletách ve škole. ŠR požádala L. Svobodovou o
projednání se zřizovatelem doplnění jednoho chybějícího člena do ŠR AG za MHMP.
Po skončených komunálních volbách se změnilo personální složení zastupitelů a
komisí a rozšířil se počet potencionálních kandidátů.
VII. zasedání
Program:
1. Kontrola usnesení
2. Zpráva o hospodaření AG za rok 2010 /ředitel
3. Rozpočet AG na rok 2011 /ředitel /
4. Obsahové, personální zabezpečení školního roku 2011-2012 /ředitel/
5. Různé

7/1

ŠR schvaluje program jednání a zápis z minulého jednání. Všechna usnesení byla
splněna. Novým členem ŠR jmenovaným MHMP zastupující zřizovatele se stal
v květnu 2011 Mgr. Albert Kubišta člen Zastupitelstva Hlavního města Prahy.
5/0/0

7/2

ŠR po diskuzi vzala na vědomí zprávu o hospodaření AG za rok 2010 bez
připomínek.
5/0/0

7/3

ŠR vzala na vědomí rozpočet AG na rok 2011, včetně ústní informace ředitele o
finančním krytí nákladů školy i přes krácení rozpočtových dotací zřizovatelem a
investičních prioritách AG do konce roku 2012.
5/0/0

7/4

ŠR vzala na vědomí ústní informaci ředitele o obsahovém, personálním
zabezpečení školního roku 2011-2012. Přetrvává částečně neefektivní využívání
mzdových prostředků z důvodu vyššího počtu přespočetných hodin. Na základě
podnětů od pedagogů byl ředitel upozorněn na pozdní zpracování úvazků učitelů na
školní rok 2011-12 s doporučením, aby se tento stav již příští rok neopakoval. Znovu
byla otevřena otázka placených sportovních her buď formou doporučenou na minulé
školské radě, nebo prostřednictvím SAGu.
Ředitel informoval ŠR o průběhu Státních maturitních zkoušek na AG.
ŠR vzala informace na vědomí.

7/5

5/0/0

ŠR po diskuzi schválila s připomínkami usnesením 7/5/1 doplnění Školního řádu AG

a jeho nové znění, který by měl vstoupit v platnost od 1. 9. 2011. Připomínky ŠR
písemně zašle řediteli do 30. 6. 2011.
5/0/0

ŠR předala řediteli připomínky 3/10/11/ týkající neefektivního topení ve škole,
vybavení tříd /křídy, houby,lavice/, dodržování hygienických standardů na dámských
toaletách ve škole, přínosu čínské školy pro AG.
Ředitel byl požádán ŠR aby informoval těchto záležitostech příští červnovou
pedagogickou radu AG.
5/0/0
VIII. zasedání
Program:
1. Kontrola usnesení
2. Výroční zpráva za školní rok 2010/2011
3. Rozpočet AG na rok 2011
4. Obsahové a personální zabezpečení školního roku 2011/2012
5. Různé
Kontrola usnesení 7. zasedání ŠR:
8/1 ŠR upozornila ředitele školy na chyby v nově vydaném Školním řádu AG, které jsou v
rozporu s verzí schválenou na 7. zasedání ŠR, která byla řediteli školy písemně
doručena 28. 6. 2011. Ředitel přislíbil zajistit opravu těchto chyb tak, aby v celém
školním řádu byl pedagog označen jako „učitel“, dle formulace ve školském zákoně.
Zároveň přislíbil vypustit zkratku „ČR“ v bodě 17. školního řádu tak, aby pro příště
zněl: „(…)Navýšení limitů zameškaných hodin nad 30% může na základě žádosti
povolit ředitel školy na doporučení třídního učitele pouze ve výjimečných případech
(reprezentace, dlouhodobé léčení následků úrazu apod.) (…).“
ŠR schvaluje program jednání a zápis z minulého jednání.

4/0/0/

8/2 ŠR schvaluje Výroční zprávu AG za školní rok 2010/2011v souladu s § 7vyhlášky
č.15/2004 Sb., a v souladu s § 168 zákona č. 561/2004 Sb., bez připomínek.
4/0/0/
8/3

ŠR bere na vědomí informace o rozpočtu AG do konce roku 2011 a přehled
výhledových investic (technika pro elektronický výkaz a třídní knihu, kamery v
šatnách).
4/0/0/

8/4 ŠR bere na vědomí informace ředitele školy o zabezpečení státních maturit v roce
2012. Zároveň ředitele informuje, že mandát členů ŠR (tj. volených zástupců
pedagogů, studentů, nebo jejich zákonných zástupců) vyprší dne 16. června 2012.
Následně bylo doporučeno řediteli školy, aby volby dvou členů za studenty nebo
jejich zákonné zástupce proběhly v den rodičovských schůzek dne 11. dubna 2012.
4/0/0/
8/5 V různém probrala ŠR následující témata:
- ŠR opakovaně otevřela problematiku hotovostního vybírání peněz od žáků na
sportovní kursy a akce školy a jejich ukládání ve školním trezoru, namísto dnes

nejvíce využívaného a i rodiči často požadovaného elektronického převodu na
účet školy s variabilním symbolem za každého platícího a akci.
ŠR, s ohledem na zjednodušení administrativy, bezpečnost i případnou
odpovědnost, kterou by škola při ztrátě vybraných peněz nesla, doporučuje
řediteli školy, aby za tímto účelem neodkladně provedl taková opatření, která
by umožnila platit tyto částky elektronickou cestou.
4/0/0/
-

ŠR otevřela téma aktualizace webových stránek AG, zejména jejich
cizojazyčných verzí, které jsou prakticky nefunkční, a doporučila řediteli, aby k
vytvoření cizojazyčných webů, které slouží zejména jako prezentace AG pro
partnerské školy v zahraničí, využil překladu stávající české verze učiteli, jež pro
příslušnou jazykovou sekci spolupráci se zahraničím zajišťují. Na problém
opakovaně upozorňovala ŠR i řada žáků a rodičů zájemců o studium.

-

Zároveň ŠR dává řediteli školy ke zvážení sjednocení prezentace AG navenek
zaměstnanci (např. vytvoření interních pravidel pro všechny pedagogy AG), a to
zejména s ohledem na „svérázný“ způsob prezentace AG v článku zveřejněném
v časopise Reflex dne 8. září 2011
(viz-http://www.reflex.cz/clanek/zpravy/43214/opravdu-nikomu-nevadi-zehloupneme.html). ŠR nesouhlasí s názorem ředitele, že je toto osobní věcí
každého zaměstnance, a to zejména s ohledem na to, že AG je tímto v článku
prezentováno jako celek a každá takováto aktivita je v prvé řadě přičítána AG,
nikoliv jednotlivci, jenž názor prezentuje.

-

Vzhledem k neuspokojivé situaci, která nastala v souvislosti s financováním
nepovinných předmětů, jež AG žákům poskytuje v odpoledních hodinách po
vyučování (sportovní hry, divadelní kroužek atd.), kdy jsou někteří učitelé
financováni z prostředků na platy jako by učili tzv. přespočetné hodiny, a to
takovým způsobem, že je učiteli vždy proplacena pouze jedna hodina místo
dvou hodin ve skutečnosti „odučených“. S ohledem na řešení možnosti vzniku
odpovědnosti např. při úrazu žáka a také z důvodu pochybného charakteru této
praktiky ŠR doporučuje řediteli, aby zajistil organizaci a financování těchto
převážně sportovních aktivit jiným způsobem. Vzhledem k tomu, že ředitel
školy dle jím prezentovaného názoru odmítá vyvinout v tomto směru vlastní
iniciativu, připojuje níže ŠR kontakt na servisní agenturu, která by organizačně
kroužky zajistila tak, že by s učiteli uzavřela samostatné dohody o provedení
práce, a škola by takovým způsobem ušetřila prostředky na platy vizhttp://krouzky.cz/index.php.
ŠR zároveň doporučuje řediteli, aby nabídky této (nebo jiné) agentury porovnal
a vybral z nich nového vhodného organizátora odpoledních sportovních aktivit,
a to buď od 1. ledna 2012, nebo od nového pololetí, tj. od 1. února 2012. Ve
výsledku by tento krok dle názoru ŠR a zkušenostech z jiných škol přinesl
kvalitnější mimoškolní výuku, vyšší zájem žáků a v neposlední řadě i úsporu ve
mzdových prostředcích Akademického gymnázia.
S ohledem na ředitelem školy prezentované problémy a finanční náročnost
vybavení učeben projektory (a dalšího vysokého nákladu na potřebné
zatemnění) doporučuje ŠR do budoucna zvážit zakoupení systémů
umožňujících vytvořit interaktivní tabuli z každé klasické stěny, jež mají lepší
funkčnost a ve výsledku i příznivější cenu. V návaznosti na zájem o tuto

technologie ze strany ředitele poskytuje ŠR níže odkaz na příklad tohoto typu
produktu
http://solutions.3mcesko.cz/wps/portal/3M/cs_CZ/MeetingPresentationSol
utions/Home/.
4/0/0
IX. zasedání
Program:
1. Kontrola usnesení
2. Novela zákona č. 472/2011 ze dne 20. 12. 2011 / § 166, §167, §168/
školského zákona
3. Výklad přechodných ustanovení k novele §166 školského zákona č. j. MŠMT
900/2012-20
4. Dopis ředitelky oboru školství, mládeže a tělovýchovy MHMP Mgr. Lenky
Němcové z 16. 1. 2012 – konkurzní řízení na funkci ředitele školy
5. Hlasování – konkurzní řízení na funkci ředitele školy
6. Různé
Ad1. Kontrola usnesení 8. zasedání ŠR:
- ŠR schválila program jednání
- školní řád byl dopracován do podoby schválené na 7. zasedání ŠR, na základě
podnětu a připomínek sdělených řediteli školy na minulém (8.) zasedání ŠR; stav byl
tak uveden do souladu se zákonem stanoveným postupem a správné a platné
podoby (poté, co vedením AG zveřejněná původní verze tyto schválené úpravy
nereflektovala)
- na připomínky z 8. zasedání ředitel školy k dnešnímu dni nereagoval, stejně tak ŠR
nedostala jakoukoliv zpětnou vazbu či reakci na své konkrétní návrhy k řešení
projednávaných bodů na minulém zasedání
Ad2. ŠR projednala novelu školské zákona – zák. č. 472/2011 Sb. ze dne 20. 12. 2011,
která přinesla mj. změnu úpravy týkající se pravomocí a fungování školských rad
(především § 166, §167 a §168 školského zákona). Následně uložila P. Churanovi
zapracovat tyto změny do metodických materiálů ŠR AG a umístit je i na web AG –
části věnující se ŠR.
6/0/0
Ad3. ŠR vzala na vědomí Výklad přechodných ustanovení k novele §166 školského zákona
č. j. MŠMT 900/2012-20, který upřesňuje roli zřizovatelů a ŠR v návaznosti na
účinnost novely školského zákona.
Ad4. ŠR vzala na vědomí Dopis ředitelky oboru školství, mládeže a tělovýchovy MHMP Mgr.
Lenky Němcové z 16. 1. 2012 – konkurzní řízení na funkci ředitele školy. P. Churan
informoval ŠR o tom jak proběhlo seznámení učitelů AG o tomto dopise po
pedagogické radě 25. 1. 2012 a způsobu jeho doručení ŠR.
Následně A. Kubišta neformálně informoval ŠR o existenci druhého dopisu z
magistrátu, který byl adresován předsedovi ŠR AG (do doby konání jednání
nedoručen), jenž znění a žádost obsaženou ve zmíněném prvním dopisu z MHMP
revokuje a informace o tom, že by mělo funkční období ředitele AG končit již k 31. 7.
2012, označuje jako chybu magistrátu. Členové ŠR AG vzali tuto informaci na vědomí.
Zároveň vyjádřili podiv nad faktem, že tento druhý dopis stále nebyl doručen

předsedovi ŠR AG, a to s ohledem na značný časový úsek od data proklamovaného
odeslání (dopis s datem odeslání 30. 1. 2012 – avizované datum bylo o několik dnů
dřívější – byl předsedovi ŠR AG doručen dne 1. 2. 2011).
S ohledem na tuto poněkud nepřehlednou situaci přistoupili členové ŠR k rozboru,
jaké v praxi situace v případě AG. S ohledem na jasné znění novely školského zákona
– zák. č. 472/2001 Sb. (zejména nově zavedená právní úprava v § 166 a § 168, se
zohledněním článku II novely bodu 5) došli k závěru, funkční období ředitele AG končí
dnem 31. 7. 2013. Nová pravomoc školských rad – navrhnout zřizovateli konkurz na
post ředitele školy nejpozději 6 měsíců před koncem jeho funkčního období – není a
nebyla dopisy zřizovatele jakkoliv dotčena.
Ad. 5. Hlasování – konkurzní řízení na funkci ředitele školy
ŠR se po předcházející diskuzi k tomuto bodu rozhodla přistoupit k hlasování o návrhu
A. Markové, aby bylo hlasováno o podání návrhu zřizovateli na vyhlášení konkurzu na
post ředitele školy (dle ustanovení § 166 odst. 3 a § 168 odst. 1 písm. j) školského
zákona).
Tento návrh byl s výsledkem 5 hlasů pro a 0 hlasů proti schválen, 1 člen ŠR se zdržel.
5/0/1
Následný návrh A. Kubišty hlasovat o tomto bodu až na posledním zasedání ŠR před
vypršením mandátu 5 členům ŠR s výsledkem 2 hlasy pro a 2 proti schválen nebyl, 2
členové ŠR se zdrželi.
2/2/2
Byla navržena tajná i veřejná podoba hlasování. Konečný výsledek hlasování v podobě
2 členové ŠR pro veřejnou volbu, 3 členové ŠR pro tajnou volbu (1 člen ŠR se zdržel)
byl rozhodnut hlasem předsedy ŠR (článek 6 jednacího řádu ŠR) a jako způsob volby
tak byla schválena tajná volba.
ŠR přistoupila k hlasování o schválení návrhu v níže uvedeném znění:
„Školská rada Akademického gymnázia, školy Hlavního města Praha, se sídlem Štěpánská
22, Praha 1, na svém 9. zasedání rozhodla, ve smyslu § 166 odst. 3 a § 168 odst. 1 písm.
j) zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání („školský zákon“), v zákonem stanovené lhůtě předložit návrh zřizovateli na
vyhlášení konkurzu na post ředitele školy“.
První kolo hlasování bylo díky nemožnosti určení jednoho z hlasů (nečitelné písmo)
opakováno.
V druhém kole hlasování byl pak výše uvedený návrh schválen, s výsledkem hlasování
5 členů ŠR pro návrh a 1 člen ŠR proti návrhu (žádný člen ŠR se hlasování nezdržel).
5/1/0
ŠR tak vzhledem k výsledku hlasování podá prostřednictvím předsedy ŠR návrh
zřizovateli na vyhlášení konkurzu na post ředitele školy.
Ad. 6 Z důvodu další ze změn zavedených novelou školského zákona, tedy odebráním
kompetence školských rad vyjadřovat se k hospodaření školy, se ruší další zasedání
plánované na pondělí 27. 2. 2012 od 15.30 hodin ve sborovně AG.
5/0/0

X. zasedání
Program:
1. Kontrola usnesení
2. Hodnocení ŠR za období 2009-2012
3. Různé
Usnesení ŠR AG
Ad. 1 Všechna usnesení týkající se školské rady z minulého zasedání byla splněna.
Ad. 2 ŠR vzala na vědomí - Hodnocení ŠR AG za období 2009-2012 bez připomínek.
3/0/0
Ad. 3 Uložila předsedovi ŠR protokolárně předat nové ŠR AG :
-

3/0/0

razítko ŠR AG
klíčky od schránky- připomínky náměty k vedení AG a ŠR
kopii korespondence ŠR se zřizovatelem za období 2012

Předseda školské rady poděkoval všem členům za aktivní a zodpovědnou práci ve školské
radě AG a to i na úkor svého volného času v celém šestiletém období a popřál všem členům
mnoho úspěchů v jejich dalším osobním a pracovním životě.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Náměty z 6 letého fungování ŠR AG:
- postavení ŠR nebylo správně v zákoně zakotveno, její pravomoci vůči řediteli
minimální – částečně napraveno novelou zákona č. 472/2011 ze dne 20. 12.
2011, nejen doporučovat, ale i možnost ukládat/konflikt se školským zákonem
a pravomocemi ředitelů/
- není dobré, když je předsedou rady zástupce pedagogů, který je současně po
pracovní stránce podřízeným ředitele
- trvalý nezájem o fungování rad z pohledu zřizovatele, pouze jmenování jednoho
zástupce do ŠR…
- ŠR by měla mít právo zvát si na zasedání mimo ředitele i další odborné subjekty
ze školy pro větší názorovou transparentnost rozhodování

- nepochopení a nezájem role ŠR z řad ped. pracovníků, rod. veřejnosti/za celých
6 let žádná připomínka ze strany rodičů, st. parlamentu přes www…/
- při volbách do ŠR by měla být povinná veřejná presentace jednotlivých
kandidátů s jakým programem a představami do ŠR vstupují, pokud kandidují
opakovaně - zhodnotit své působení ve ŠR

