Zápis z 6. zasedání Školské rady Akademického gymnázia,
Štěpánská 22, Praha 1, konaného dne 25. 10. 2010
od 16.00 hodin
Přítomni: PhDr. Churan Petr, Marková Anna, Novák Ondřej, Skolil Vladimír, Ing.,
Mgr. Svobodová Lucie
Hosté: PaedDr. Milan Štěrba, ředitel školy
Program:
1. Kontrola usnesení
2. Výroční zpráva AG za rok 2009 - 2010 /ředitel /
3. Rozpočet AG na rok 2010 /ředitel /
4. Obsahové, personální zabezpečení školního roku 2010–2011 / ředitel/
5. Různé
Usnesení ŠR:
6/1 ŠR schvaluje program jednání a zápis z minulého jednání. Všechna usnesení byla
splněna.
5/0/0
6/2 ŠR po diskuzi schválila Výroční zprávu AG za rok 2009–2010 bez připomínek.
V. Skolil v rámci diskuse navrhl, aby v rámci šetření finančních prostředků školy
si studenti platili sportovní kroužky /500 Kč za půl roku / a byl požádán
ředitelem o dodání materiálů týkajících vzniku sportovních kroužků. 5/0/0
6/3

ŠR vzala na vědomí rozpočet AG na rok 2010, včetně ústní informace ředitele o
finančním krytí nákladů školy i přes krácení rozpočtových dotací zřizovatelem a
investičních prioritách AG do konce roku 2010.
5/0/0

6/4 ŠR vzala na vědomí ústní informaci ředitele o obsahovém, personálním
zabezpečení školního roku 2010 – 2011. Na dotaz L. Svobodové o novém
modelu maturitních zkoušek ředitel informoval, že vedení školy se rozhodlo
neuskutečnit generální zkoušku nového modelu maturit. Dále ŠR informoval o
zabezpečení jarních maturitních zkoušek na AG. ŠR upozornila ředitele školy, že
téměř 1/3 pedagogů na AG nemá plný pracovní úvazek což dle řiditele souvisí s
velkou obměnou pedagogického sboru a z toho vyplývající částečně
neefektivní využívání mzdových prostředků.
5/0/0
6/5 ŠR předala řediteli připomínku 2/10/11/ týkající se úklidu a dodržování
hygienických standardů na dámských toaletách ve škole. ŠR požádala L.
Svobodovou o projednání se zřizovatelem doplnění jednoho chybějícího člena do
ŠR AG za MHMP. Po skončených komunálních volbách se změnilo personální
složení zastupitelů a komisí a rozšířil se počet potencionálních kandidátů .
5/0/0
V Praze dne 26. 10. 2010

Zapsala: L. Svobodová…
Ověřil: P. Churan

