Zápis ze zasedání Školské rady Akademického gymnázia, Štěpánská 22, Praha 1,
konaného dne 18.06.2014 od 14.00 hod.
Přítomni: Mgr. Jiří Brada, Ing. Oldřich Bronec, CSc., Mgr. Petr Bříza, RNDr. Kamila Janská
Omluven: Mgr. Albert Kubišta
Hosté: PaedDr. Milan Štěrba, ředitel AG, Mgr. Svatava Jiroušková, Mgr. Miroslav Srp
Program: 1. Zahájení
2. Seznámení se situací v předmětové komisi matematika – fyzika
3. Kontrola usnesení
4. Informace o průběhu doplňovacích voleb do ŠR
5. Školní řád AG
6. Různé
1. Zahájení (předseda ŠR)
2. Seznámení se situací v předmětové komisi matematika – fyzika
ŠR byly seznámena se situací v předmětové komisi matematika – fyzika.
Tomuto jednání byli přítomni Mgr. Svatava Jiroušková a Mgr. Miroslav Srp.
ŠR slíbila, že se bude situací zabývat, situaci projednala s ředitelem školy, včetně
návrhů na řešení. ŠR se k tomuto bodu vrátí na svém příštím jednání. Do té doby
požádala zúčastněné strany o zdrženlivost.
3. Kontrola usnesení
ŠR schvaluje program jednání a zápis z minulého jednání
4. Doplňovací volby do ŠR
ŠR byla seznámena s průběhem a výsledkem doplňovacích voleb do ŠR konaných dne
09.04.2014. Voleb se zúčastnilo ze 416 zletilých žáků a zástupců nezletilých žáků jen
28 voličů, proto nebyl v těchto volbách zvolen zástupce z řad zletilých žáků a zástupců
nezletilých žáků.
5. Školní řád AG
ŠR byla seznámena s obsahem nového Školního řádu a souhlasí s ním. Po jazykové a
grafické korektuře, bude připojen jako příloha tohoto zápisu.
6. Různé
Přechod na elektronickou třídnici a evidenci v systému „Bakaláři“ v tomto školním
roce úspěšně proběhl.
Zápisy ze zasedání ŠR a porad vedení AG jsou ve slíbených termínech zveřejňovány.
Rekonstrukce elektrické sítě v budově AG bude provedena v termínu závislém na
zajištění resp. přesunutí financí určených k tomuto účelu. Předběžný termín
rekonstrukce je červenec a srpen 2015 a část června nebo září.
ŠR projednala návrh na zpoplatnění vydávání výpisů a duplikátů a také možnost
pronájmu šatnových skříněk studentům. Zpoplatnění duplikátů a výpisů je možné
zavést. Musí ale předcházet rozbor aktuální situace (počet vydávaných dokumentů x
administrativní zatížení spojené se zpoplatněním). Pronájem šatnových skříněk ŠR
nedoporučuje. Důvodem je neúměrné zatížení administrativy v rámci hospodaření
školy.
ŠR byla seznámena s vysokým počtem dlouhodobých hloubkových kontrol (5), které
probíhají na AG v tomto školním roce až do současné doby, což přináší nejen vedení a
hospodářskému oddělení, ale i vyučujícím nestandardní zatížení.
ŠR děkuje profesorskému sboru za kvalitní práci provedenou v tomto školním roce.

Usnesení:
1. ŠR vzala na vědomí výsledek doplňovacích voleb do ŠR AG
2. ŠR vzala na vědomí situaci v předmětové komisi matematika – fyzika a bude se jí
zabývat na příštím zasedání ŠR
3. ŠR schvaluje Školní řád AG
4. Další zasedání ŠR bude v říjnu 2014 ve sborovně školy

V Praze dne 20.06.2014

Zapsala Kamila Janská

