Zápis z 8. zasedání Školské rady Akademického gymnázia,
Štěpánská 22, Praha 1, konaného
dne 24. 10. 2011 od 16 hodin
Přítomni: PhDr. Churan Petr, Marková Anna, Novák Ondřej, Skolil Vladimír,
Omluven:

Mgr. Kubišta Albert (mimořádné pracovní povinnosti)

Nepřítomna: Ing., Mgr. Svobodová Lucie
Hosté: PaedDr. Štěrba Milan, ředitel školy
Program:
1. Kontrola usnesení
2. Výroční zpráva za školní rok 2010/2011
3. Rozpočet AG na rok 2011
4. Obsahové a personální zabezpečení školního roku 2011/2012
5. Různé
Kontrola usnesení 7. zasedání ŠR:
8/1

ŠR upozornila ředitele školy na chyby v nově vydaném Školním řádu AG, které jsou
v rozporu s verzí schválenou na 7. zasedání ŠR, která byla řediteli školy písemně
doručena 28. 6. 2011. Ředitel přislíbil zajistit opravu těchto chyb tak, aby v celém
školním řádu byl pedagog označen jako „učitel“, dle formulace ve školském
zákoně. Zároveň přislíbil vypustit zkratku „ČR“ v bodě 17. školního řádu tak, aby
pro příště zněl: „(…)Navýšení limitů zameškaných hodin nad 30% může na

základě žádosti povolit ředitel školy na doporučení třídního učitele pouze ve
výjimečných případech (reprezentace, dlouhodobé léčení následků úrazu apod.)
(…).“
ŠR schvaluje program jednání a zápis z minulého jednání.

4/0/0/

8/2

ŠR schvaluje Výroční zprávu AG za školní rok 2010/2011v souladu s § 7
vyhlášky č.15/2004 Sb., a v souladu s § 168 zákona č. 561/2004 Sb., bez
připomínek.
4/0/0/

8/3

ŠR bere na vědomí informace o rozpočtu AG do konce roku 2011 a přehled
výhledových investic (technika pro elektronický výkaz a třídní knihu, kamery v
šatnách).
4/0/0/

8/4

ŠR bere na vědomí informace ředitele školy o zabezpečení státních maturit v
roce 2012. Zároveň ředitele informuje, že mandát členů ŠR (tj. volených
zástupců pedagogů, studentů, nebo jejich zákonných zástupců) vyprší dne 16.
června 2012. Následně bylo doporučeno řediteli školy, aby volby dvou členů za
studenty nebo jejich zákonné zástupce proběhly v den rodičovských schůzek
dne 11. dubna 2012.
4/0/0/
1

8/5

V různém probrala ŠR následující témata:
- ŠR opakovaně otevřela problematiku hotovostního vybírání peněz od žáků na
sportovní kursy a akce školy a jejich ukládání ve školním trezoru, namísto
dnes nejvíce využívaného a i rodiči často požadovaného elektronického
převodu na účet školy s variabilním symbolem za každého platícího a akci.
ŠR, s ohledem na zjednodušení administrativy, bezpečnost i případnou
odpovědnost, kterou by škola při ztrátě vybraných peněz nesla, doporučuje
řediteli školy, aby za tímto účelem neodkladně provedl taková opatření, která
by umožnila platit tyto částky elektronickou cestou.
4/0/0/
-

ŠR otevřela téma aktualizace webových stránek AG, zejména jejich
cizojazyčných verzí, které jsou prakticky nefunkční, a doporučila řediteli, aby
k vytvoření cizojazyčných webů, které slouží zejména jako prezentace AG pro
partnerské školy v zahraničí, využil překladu stávající české verze učiteli, jež
pro příslušnou jazykovou sekci spolupráci se zahraničím zajišťují. Na
problém opakovaně upozorňovala ŠR i řada žáků a rodičů zájemců o
studium.

-

Zároveň ŠR dává řediteli školy ke zvážení sjednocení prezentace AG navenek
zaměstnanci (např. vytvoření interních pravidel pro všechny pedagogy AG), a
to zejména s ohledem na „svérázný“ způsob prezentace AG v článku
zveřejněném v časopise Reflex dne 8. září 2011
(viz-http://www.reflex.cz/clanek/zpravy/43214/opravdu-nikomu-nevadi-zehloupneme.html). ŠR nesouhlasí s názorem ředitele, že je toto osobní věcí
každého zaměstnance, a to zejména s ohledem na to, že AG je tímto v článku
prezentováno jako celek a každá takováto aktivita je v prvé řadě přičítána AG,
nikoliv jednotlivci, jenž názor prezentuje.

-

Vzhledem k neuspokojivé situaci, která nastala v souvislosti s financováním
nepovinných předmětů, jež AG žákům poskytuje v odpoledních hodinách po
vyučování (sportovní hry, divadelní kroužek atd.), kdy jsou někteří učitelé
financováni z prostředků na platy jako by učili tzv. přespočetné hodiny, a to
takovým způsobem, že je učiteli vždy proplacena pouze jedna hodina místo
dvou hodin ve skutečnosti „odučených“. S ohledem na řešení možnosti
vzniku odpovědnosti např. při úrazu žáka a také z důvodu pochybného
charakteru této praktiky ŠR doporučuje řediteli, aby zajistil organizaci a
financování těchto převážně sportovních aktivit jiným způsobem. Vzhledem k
tomu, že ředitel školy dle jím prezentovaného názoru odmítá vyvinout v
tomto směru vlastní iniciativu, připojuje níže ŠR kontakt na servisní
agenturu, která by organizačně kroužky zajistila tak, že by s učiteli uzavřela
samostatné dohody o provedení práce, a škola by takovým způsobem
ušetřila prostředky na platy viz- http://krouzky.cz/index.php.
ŠR zároveň doporučuje řediteli, aby nabídky této (nebo jiné) agentury
porovnal a vybral z nich nového vhodného organizátora odpoledních
sportovních aktivit, a to buď od 1. ledna 2012, nebo od nového pololetí, tj.
od 1. února 2012. Ve výsledku by tento krok dle názoru ŠR a zkušenostech
z jiných škol přinesl kvalitnější mimoškolní výuku, vyšší zájem žáků a v
2

neposlední řadě i úsporu ve mzdových prostředcích Akademického
gymnázia.
-

S ohledem na ředitelem školy prezentované problémy a finanční náročnost
vybavení učeben projektory (a dalšího vysokého nákladu na potřebné
zatemnění) doporučuje ŠR do budoucna zvážit zakoupení systémů
umožňujících vytvořit interaktivní tabuli z každé klasické stěny, jež mají lepší
funkčnost a ve výsledku i příznivější cenu. V návaznosti na zájem o tuto
technologie ze strany ředitele poskytuje ŠR níže odkaz na příklad tohoto typu
produktu

http://solutions.3mcesko.cz/wps/portal/3M/cs_CZ/MeetingPresentationSol
utions/Home/.

4/0/0

Příští 9. zasedání Školské rady AG se uskuteční v pondělí 27.2.2012
od 15.30 hodin ve sborovně AG

V Praze, dne 28.11. 2011

zapsala:
Anna Marková
místopředsedkyně ŠR AG
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