Zápis z 4. zasedání Školské rady Akademického gymnázia,
Štěpánská 22, Praha 1, konaného dne 12. 04. 2010 od 15:30
PŘITOMNI : PhDr. Churan Petr, Marková Anna, Novák Ondřej, Skolil Vladimír,
Ing., Mgr. Svobodová Lucie – omluvena, mimořádné pracovní povinnosti
Hosté: PaedDr. Milan Štěrba, ředitel školy
Program:
1. Kontrola usnesení
2. Zpráva o hospodaření AG za rok 2009
3. Rozpočet AG na rok 2010, investiční a finanční záměry na další období
4. Různé

Usnesení ŠR:
4/13 ŠR schvaluje program jednání

4/0/0

4/14 ŠR stahuje z jednání zprávu o hospodaření AG za rok 2009 z důvodů nedodání
podkladů týkajících se konkrétních výdajových položek v jednotlivých kapitolách pro
porovnáni s rozpočtem na rok 2009. ŠR byl znemožněn přístup k těmto dokumentům.
Ředitel školy se po diskusi zavázal dodat požadované dokumenty v písemné formě na
příští zasedání v ŠR v červnu tohoto roku.
4/0/0
4/15 ŠR byl písemně předložen pouze rozpis ukazatelů rozpočtu pro AG na rok 2010.
ŠR vzala na vědomí materiál tisk 8527 Usnesení Rady HMP 33624.3.2009 k návrhu
Základních pravidel postupu příspěvkových organizací zřízených hlavním městem
Prahou při zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, s komentářem a dokument zdroje krytí školského rozpočtu. K dnešnímu
dni nebyl zpracován vnitřní pokyn ředitele školy k tomuto dokumentu. ŠR zpracovala
k porovnání ukazatelů přehled hospodaření za uplynulých 5 let.
Po diskusi se ředitel zavázal písemně předložit na příští zasedání ŠR podrobný
rozpočet AG na rok 2009. Dále se zavázal ŠR písemně předložit inovovaný investiční
plán AG na další období, návrhy na finanční požadavky projednané na úrovní širšího
vedení AG v oblastech provozních potřeb, technického vybavení, učebních pomůcek,
rekonstrukcí učeben a prostorů školy vycházející z podkladů předmětových komisí,
včetně veřejných zakázek, grantů, a sponzorských darů pro AG.
ŠR AG oceňuje snahy ředitele AG o navýšeni rozpočtu školy pomoci účelových dotaci
od zřizovatele, grantů a od sponzorů.
4/0/0
4/16 ŠR žádá tímto ředitele školy, aby v plánovaném termínu jednání ŠR neprobíhaly
ve sborovně AG žádné jiné aktivity.
4/0/0

v Praze, dne 12. 04. 2010

zapsala: Anna Marková

ověřil : Petr Churan

