Zápis ze zasedání Školské rady Akademického gymnázia, štěpánská 22, Praha 1,
konaného dne 26. 06. 2012 od 16.00 hod.
Přítomni : Mgr. Jiří Brada, Ing. Oldřich Bronec, CSc., RNDr. Kamila Janská,
Mgr. Albert Kubišta, Robin Semrád
Host: PaedDr. Milan Štěrba, ředitel školy
Program : 1. Zahájení (ředitel školy)
2. Volby předsedy a místopředsedy ŠR
3. Poděkování bývalé ŠR
4. Jednací řád ŠR
5. Plán činnosti ŠR
6. Korekce návrhu bývalé ŠR
1. Zahájení (ředitel školy)
2. Volby předsedy a místopředsedy ŠR (uzavřené jednání pouze členů ŠR)
Hlasováním byl předsedou ŠR zvolen Ing. Oldřich Bronec, CSc.
a místopředsedou Mgr. Jiří Brada
3. Poděkování bývalé ŠR
ŠR se dohodla, že oceňuje práci dosavadní ŠR a předá předchozímu vedení poděkování
za její činnost.
4. Jednací řád
ŠR se dohodla na respektování dosavadního Jednacího řádu školské rady AG
a pokračování v něm.
5. Plán činnosti ŠR
- ŠR bude zastávat roli dozorčího orgánu
- bude se scházet 3x do roka (na začátku, v průběhu a na konci školního roku)
- ŠR bude podporovat propagaci AG jako školy s historií
- ŠR bude podporovat doplňkové programy školy, které budou rozvíjet společensko-politický přehled studentů AG

- ŠR bude dohlížet na plnění zajištění elektronické dostupnosti známek studentů pro
rodiče a na bezhotovostní placení a výběry v případě školních akcí, a to obojí již ve
školním roce 2012/2013
6. Korekce návrhu bývalé ŠR
- ŠR se dohodla na požádání školského odboru o korekci návrhu bývalé ŠR na vyhlášení
konkurzu na ředitele školy, protože tento návrh je předčasný a může se konat nejdříve
za rok
Usnesení :
ŠR volí předsedou Ing. Oldřicha Bronce, CSc. a místopředsedou Mgr. Jiřího Bradu
ŠR oceňuje práci dosavadní ŠR
ŠR schvaluje program jednání
ŠR schvaluje Jednací řád školské rady AG
ŠR schválila plán své činnosti v nastávajícím volebním období
ŠR schválila návrh na podání žádosti o korekci návrhu bývalé ŠR na vyhlášení
konkurzu na ředitele
7. Další zasedání ŠR bude 17. 10. 2012, bude přizván vedení SAGu.
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V Praze dne 26. 06. 2012
Zapsala Kamila Janská

