Zápis ze zasedání Školské rady Akademického gymnázia, štěpánská 22, Praha 1,
konaného dne 23. 10. 2013 od 15.30 hod.
Přítomni : Mgr. Jiří Brada, Ing. Oldřich Bronec, CSc., RNDr. Kamila Janská,
Mgr. Petr Bříza
Omluven : Mgr. Albert Kubišta
Host: PaedDr. Milan Štěrba, ředitel školy, Robin Semrád
Program : 1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013
4. Doplňovací volby do školské rady
5. Obsahové a personální zabezpečení školního roku 2013/2014
6. Různé
1. Zahájení (předseda ŠR)
2. Kontrola usnesení
ŠR schvaluje program jednání a zápis z minulého jednání.

3. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013
ŠR schvaluje Výroční zprávu AG za školní rok 2012/2013 v souladu s § 7 vyhlášky
č.15/2004 Sb., a v souladu s § 168 zákona č. 561/2004 Sb.

4. Doplňovací volby do Školské rady
ŠR schvaluje doplňovací volby do ŠR. Důvodem pro uskutečnění doplňovacích voleb do ŠR
je skutečnost, že zástupce studentů ve Školské radě, Robin Semrád, uzavřel studium maturitní
zkouškou a přestal být žákem školy.
Rodiče a žáci školy budou o těchto volbách informováni a doplňovací volby proběhnou
v době konání třídních schůzek 09.04.2014.
ŠR vyjádřila poděkování Robinu Semrádovi za práci ve Školské radě.

5. Obsahové a personální zabezpečení školního roku 2013/2014
ŠR vzala na vědomí informace ředitele školy o fungování elektronických plateb žáků,

zahájení provozu elektronické třídní knihy a klasifikace od začátku září 2013 v systému
Bakaláři, zveřejňování výsledků vzdělávání rodičům a studentům, informaci o průběhu
rekonstrukčních prací v budově AG
6. Různé
ŠR se dohodla o způsobu zveřejňování zápisů ze zasedání ŠR. Zápisy budou zveřejněny
na stránkách školy do 7 dnů po zasedání ŠR.
ŠR vzala na vědomí informaci ředitele AG, že se na třídních schůzkách budou psát zápisy.
ŠR vzala na vědomí informaci prof. Brady o tom, že na programu příštího zasedání ŠR bude
školní řád a jeho změny.
Dále prof. Brada požádal vedení, zda by, s ohledem na menší frekvenci pedagogických rad,
mohlo pedagogickému sboru sdělovat aktuality, týkající se dění v AG (např. harmonogram
rekonstrukčních prací v budově školy).
ŠR projednala návrh na zřízení bufetu v budově školy. Tento návrh, který se často opakuje,
Byl zamítnut pro právní a hygienická omezení, nedovolující jeho zřízení v budově AG.
Maturitní ples AG se bude konat 07. 12. 2013 v Lucerně od 19. 00 hodin.

Usnesení :
1. ŠR schvaluje Výroční zprávu AG za školní rok 2013/2014
2. ŠR schvaluje doplňovací volby do ŠR dne 09.04.2014
3. Další zasedání ŠR bude po doplňovacích volbách v dubnu 2014 ve sborovně školy

V Praze dne 25. 10. 2013
Zapsala Kamila Janská

