Zápis z mimořádné schůze Školské rady Akademického gymnázia, Štěpánská 22,
Praha 1, konaného dne 06. 02. 2013 od 16.00 hod.
Přítomni : Mgr. Jiří Brada, Ing. Oldřich Bronec, CSc., RNDr. Kamila Janská, Robin Semrád
Jako host PaedDr. Milan Štěrba
Omluveni: Mgr. Petr Bříza, Mgr. Albert Kubišta
Program : 1. Zahájení (Ing. Oldřich Bronec – předseda ŠR)
2. Projednání zápisu z mimořádného zasedání ŠR ze dne 29.01.2013
3. Kontrola usnesení z minulé řádné schůze ŠR výsledky AG
4. Seznámení ŠR s hospodářskými výsledky AG za rok 2012
5. Informace ředitele AG
6. Různé
1. Zahájení (Ing. Oldřich Bronec – předseda ŠR)
2. Projednání zápisu z mimořádného zasedání ŠR ze dne 29.01.2013
předseda ŠR Ing. Oldřich Bronec zaslal elektronicky 31.01.2013 řediteli odboru školství
dopis s usnesením ŠR, že ŠR nebude podávat návrh na konkurz na ředitele AG.
3. Kontrola usnesení z minulé řádné schůze ŠR výsledky AG
- platby sportovních a seznamovacích kurzů přes účet fungují
- elektronická klasifikace funguje – spokojenost
- předseda ŠR pozve zástupce studentského parlamentu a SAGu ke společnému jednání
4. Seznámení ŠR s hospodářskými výsledky AG za rok 2012
ŠR se seznámila s hospodářskými výsledky za rok 2012, ocenila snahu vedení
o modernizaci kotelny a současně prosí vedení AG, aby nedocházelo k meziročnímu
snížení mezd, protože se obává, že by snižování mezd vedlo ke snižování úrovně výuky.
5. Informace ředitele AG
PaedDr. Milan Štěrba informoval ŠR o rekonstrukci kotelny, která již za měsíc provozu
přinesla významné úspory. Vedení dále plánuje v budově školy uskutečnit v době
hlavních prázdnin rekonstrukci elektroinstalace a počítačové sítě.

6. Různé
ŠR posoudila skutečnost, že člen ŠR Robin Semrád bude letos končit studium maturitní
zkouškou, a dospěla k názoru, že o této volbě se nerozhodne, dokud se toto místo
neuvolní.

Usnesení :
1. ŠR vzala na vědomí hospodářské výsledky AG za rok 2012
2. ŠR vzala na vědomí plán rekonstrukcí v budově školy
3. Další zasedání ŠR bude v úterý 04. 06. 2013 v 16.00 hod.

V Praze dne 06. 02. 2013

Zapsala Kamila Janská

