Zápis ze zasedání Školské rady Akademického gymnázia, Štěpánská 22, Praha 1,
konaného dne 22.10.2014 od 14.15 hod.
Přítomni: Mgr. Jiří Brada, Ing. Oldřich Bronec, CSc., MUDr. Zuzana Hankeová,
RNDr. Kamila Janská
Omluven: Mgr. Petr Bříza
Hosté: PaedDr. Milan Štěrba, ředitel AG,
Program: 1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Kontrola situace v předmětové komisi matematika – fyzika
4. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014
5. Informace o preventivních bezpečnostních opatřeních na AG
6. Plánované rekonstrukce na AG
7. Různé
1. Zahájení (předseda ŠR)
Předseda ŠR uvítal na zasedání ŠR MUDr. Zuzanu Hankeovou, která byla jmenována
Magistrátem hlavního města Prahy na místo Mgr. Alberta Kubišty
2. Kontrola usnesení
ŠR schvaluje program jednání a zápis z minulého jednání
3. Kontrola situace v předmětové komisi matematika – fyzika
ŠR byla seznámena řešením situace v předmětové komisi matematika-fyzika. Po
napjaté situaci, která panovala v minulém školním roce, byla komise rozdělena na
komisi Fyzika-IVT (předseda prof. Srp) a Matematika-Deskriptivní geometrie
(vedením pověřen prof. Raja – zástupce ředitele). Rozdělení komise oznámil ředitel
školy na mimořádné poradě dne 03.09.2014.
4. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014
ŠR schvaluje Výroční zprávu AG za školní rok 2013/2014 v souladu s § 7 vyhlášky
č.15/2004 Sb., a v souladu s § 168 zákona č. 561/2004 Sb.
5. Informace o preventivních bezpečnostních opatřeních na AG
ŠR byla seznámena s bezpečnostními opatřeními na AG. Ochrana osob i majetku je
zajištěna tak, že ve škole jsou v provozu bezpečnostní kamery, vrátný ve vestibulu,
návštěvy se hlásí telefonem od vchodu, pedagogické dozory jsou kontrolovány.
ŠR posoudila tato stávající opatření za přiměřená.
5. Plánované rekonstrukce na AG
ŠR byla seznámena s průběhem rekonstrukcí na AG. V plánu je také rekonstrukce
střechy, dveří, silno x slaboproudu. Pokud by se plánované akce uskutečnily, ovlivnilo
by to konec tohoto a zřejmě i začátek příštího školního roku.
ŠR schvaluje investiční záměry vedení AG.
6. Různé
ŠR byla seznámena s problematikou stravování studentů a profesorského sboru AG.
Ze 430 studentů na obědy do školní jídelny při ZŠ Školské chodí jen 130 studentů
a jen 13 profesorů. Zlepšení možností stravování bude věnována ze strany vedení
i nadále pozornost.
Volby do ŠR proběhnou v dubnu 2015 v době třídních schůzek

Usnesení:
1. ŠR schválila Výroční zprávu AG za školní rok 2013/2014
2. ŠR vzala na vědomí řešení situace v předmětové komisi matematika – fyzika
3. ŠR posoudila preventivních bezpečnostních opatření na AG jako přiměřená
4. ŠR schválila investiční záměry vedení AG týkající se rekonstrukcí
5. Další zasedání ŠR bude v březnu 2015 ve sborovně školy
6. Volby do ŠR proběhnou 15.04.2015 2015 v době třídních schůzek

V Praze dne 24.10.2014

Zapsala Kamila Janská

