Zápis ze zasedání Školské rady Akademického gymnázia, Štěpánská 22, Praha 1,
ze dne 21. 10. 2015 od 15 hod.
Přítomni: Mgr. Šárka Chládková Táborská, Mgr. Svatava Jiroušková, Mgr. Jiří Brada,
Rudolf Gessner, Ing. Jan Štěpánek
Nepřítomen (omluvena): MUDr. Zuzana Hankeová
Hosté: PaedDr. Milan Štěrba (bod 5.1)
Body jednání:
1. Vzájemné představení členů školské rady
2. Veřejná volba předsedy školské rady
2.1. Předsedou zvolen Ing. Jan Štěpánek (jednohlasně)
3. Veřejná volba místopředsedy školské rady
3.1. Místopředsedkyní zvolena Mgr. Svatava Jiroušková (jednohlasně)
4. Jednací řád
4.1. ŠR se řídí stávajícím jednacím řádem
4.2. Případné změny jednacího řádu budou projednány na příštím zasedání ŠR
5. Vyjádření k Výroční zprávě Akademického gymnázia za školní rok 2014/2015
5.1. Pozván ředitel školy, aby seznámil členy s výroční zprávou
5.2. Vzhledem k tomu, že školská rada dostala k dispozici konečnou verzi výroční zprávy
v den zasedání, rozhodla se vyjádřit se k ní resp. schválit ji per rollam
do pátku 23. října 2015
5.3. Školská rada bude vyžadovat podklady k dokumentům, které schvaluje, alespoň
týden před příslušným zasedáním
6. Možnosti komunikace v rámci školské rady a komunikace školské rady navenek
6.1. Byla zprovozněna emailová adresa skolska.rada@agstepanska.cz, s možností
přístupu členů ŠR
6.1.1. Bude zařízeno přesměrování této adresy na účty jednotlivých členů ŠR
6.1.2. Školská rada byla seznámena s aktuálním mailem zaslaným na uvedenou
adresu a bude na něj reagovat

6.2. Kromě této adresy lze využít ke komunikaci se ŠR schránku umístěnou v přízemí
(vedle dveří do sklepa)
6.3. Návrh na aktivnější komunikaci ŠR s rodiči, Společností Akademického gymnázia a
Studentským parlamentem
7. Termín příštího zasedání
7.1. Příští zasedání ŠR proběhne v úterý 8. prosince 2015 v 16 hod ve sborovně školy
7.1.1. Členové ŠR dodají body k jednání předsedovi ŠR

Usnesení:
Školská rada
I. zvolila Ing. Jana Štěpánka předsedou a Mgr. Svatavu Jirouškovou místopředsedkyní
Školské rady Akademického gymnázia
II.
respektuje stávající jednací řád
III.
schválí Výroční zprávu Akademického gymnázia do 23. 10. 2015
IV. požádá ředitele školy o zasílání schvalovaných dokumentů s dostatečným předstihem
V. určila termín příštího zasedání na 8. 12. 2015

V Praze dne 26. 10. 2015
Zapsal:

Jiří Brada

