Zápis ze 7. zasedání Školské rady Akademického gymnázia,
Štěpánská 22, Praha 1,
konaného dne, 22. 06. 2011
od 15.00 hodin
Přítomni:

PhDr. Churan Petr, Mgr. Albert Kubišta, Marková Anna, Novák Ondřej,
Skolil Vladimír,

Nepřítomna :

Ing., Mgr. Svobodová Lucie

Hosté:

PaedDr. Milan Štěrba, ředitel školy

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Zpráva o hospodaření AG za rok 2010 /ředitel /
3. Rozpočet AG na rok 2011 /ředitel /
4. Obsahové, personální zabezpečení školního roku 2011-2012 /ředitel/
5. Různé

7/1

ŠR schvaluje program jednání a zápis z minulého jednání. Všechna usnesení byla
splněna. Novým členem ŠR jmenovaným MHMP zastupující zřizovatele se stal
v květnu 2011 Mgr. Albert Kubišta člen Zastupitelstva Hlavního města Prahy.
5/0/0

7/2

ŠR po diskuzi vzala na vědomí zprávu o hospodaření AG za rok 2010 bez
připomínek.
5/0/0

7/3

ŠR vzala na vědomí rozpočet AG na rok 2011, včetně ústní informace ředitele o
finančním krytí nákladů školy i přes krácení rozpočtových dotací zřizovatelem a
investičních prioritách AG do konce roku 2012.
5/0/0

7/4

ŠR vzala na vědomí ústní informaci ředitele o obsahovém, personálním
zabezpečení školního roku 2011-2012. Přetrvává částečně neefektivní využívání
mzdových prostředků z důvodu vyššího počtu přespočetných hodin. Na základě
podnětů od pedagogů byl ředitel upozorněn na pozdní zpracování úvazků učitelů na
školní rok 2011-12 s doporučením, aby se tento stav již příští rok neopakoval. Znovu
byla otevřena otázka placených sportovních her buď formou doporučenou na minulé
školské radě, nebo prostřednictvím SAGu.
Ředitel informoval ŠR o průběhu Státních maturitních zkoušek na AG.
ŠR vzala informace na vědomí.

7/5

5/0/0

ŠR po diskuzi schválila s připomínkami usnesením 7/5/1 doplnění Školního řádu AG
a jeho nové znění, který by měl vstoupit v platnost od 1. 9. 2011. Připomínky ŠR
písemně zašle řediteli do 30. 6. 2011.
5/0/0

ŠR předala řediteli připomínky 3/10/11/ týkající neefektivního topení ve škole,
vybavení tříd /křídy, houby,lavice/, dodržování hygienických standardů na dámských
toaletách ve škole, přínosu čínské školy pro AG.
Ředitel byl požádán ŠR aby informoval těchto záležitostech příští červnovou
pedagogickou radu AG.
5/0/0
Příští 8. zasedání ŠR AG se uskuteční v pondělí 24. 10. 2011 od 16.00 ve
sborovně školy.

V Praze, dne 22. 6. 2011

Zapsala: A. Marková
Ověřil: P. Churan

