ŠKOLSKÁ RADA AKADEMICKÉHO GYMNÁZIA
ŠKOLY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

ŠTĚPÁNSKÁ 22,

110 00 PRAHA 1

skolska.rada@agstepanska.cz

Zápis z 9. zasedání Školské rady Akademického gymnázia,
Štěpánská 22, Praha 1, konaného
dne 31. 1. 2012 od 15 hodin
Přítomni: PhDr. Churan Petr, Mgr. Kubišta Albert, Marková Anna, Novák Ondřej, Skolil
Vladimír, Ing. Mgr. Svobodová Lucie

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Novela zákona č. 472/2011 ze dne 20.12.2011 / § 166, §167, §168/ školského zákona
3. Výklad přechodných ustanovení k novele §166 školského zákona č.j. MŠMT 900/201220
4. Dopis ředitelky oboru školství , mládeže a tělovýchovy MHMP Mgr. Lenky Němcové
z 16.1.2012 – konkurzní řízení na funkci ředitele školy
5. Hlasování – konkurzní řízení na funkci ředitele školy
6. Různé

Ad1.

Kontrola usnesení 8. zasedání ŠR:
- ŠR schválila program jednání
- školní řád byl dopracován do podoby schválené na 7. zasedání ŠR, na základě
podnětu a připomínek sdělených řediteli školy na minulém (8.) zasedání ŠR; stav byl
tak uveden do souladu se zákonem stanoveným postupem a správné a platné
podoby (poté, co vedením AG zveřejněná původní verze tyto schválené úpravy
nereflektovala)
- na připomínky z 8. zasedání ředitel školy k dnešnímu dni nereagoval, stejně tak ŠR
nedostala jakoukoliv zpětnou vazbu či reakci na své konkrétní návrhy k
řešení projednávaných bodů na minulém zasedání

Ad2. ŠR projednala novelu školské zákona – zák. č. 472/2011 Sb. ze dne 20.12.2011, která
přinesla mj. změnu úpravy týkající se pravomocí a fungování školských rad (především
§ 166, §167 a §168 školského zákona). Následně uložila P. Churanovi zapracovat tyto
změny do metodických materiálů ŠR AG a umístit je i na web AG – části věnující se ŠR.
6/0/0
Ad3. ŠR vzala na vědomí Výklad přechodných ustanovení k novele §166 školského zákona
č.j. MŠMT 900/2012-20, který upřesňuje roli zřizovatelů a ŠR v návaznosti na účinnost
novely školského zákona.
1

Ad4. ŠR vzala na vědomí Dopis ředitelky oboru školství , mládeže a tělovýchovy MHMP Mgr.
Lenky Němcové z 16.1.2012 – konkurzní řízení na funkci ředitele školy. P. Churan
informoval ŠR o tom jak proběhlo seznámení učitelů AG o tomto dopise po
pedagogické radě 25.1.2012 a způsobu jeho doručení ŠR.
Následně A. Kubišta
neformálně informoval ŠR o existenci druhého dopisu
z magistrátu, který byl adresován předsedovi ŠR AG (do doby konání jednání
nedoručen), jenž znění a žádost obsaženou ve zmíněném prvním dopisu z MHMP
revokuje a informace o tom, že by mělo funkční období ředitele AG končit již
k 31.7.2012, označuje jako chybu magistrátu. Členové ŠR AG vzali tuto informaci na
vědomí. Zároveň vyjádřili podiv nad faktem, že tento druhý dopis stále nebyl doručen
předsedovi ŠR AG, a to s ohledem na značný časový úsek od data proklamovaného
odeslání (dopis s datem odeslání 30.1.2012 – avizované datum bylo o několik dnů
dřívější – byl předsedovi ŠR AG doručen dne 1.2.2011).
S ohledem na tuto poněkud nepřehlednou situaci přistoupili členové ŠR k rozboru, jaké
v praxi situace v případě AG. S ohledem na jasné znění novely školského zákona – zák.
č. 472/2001 Sb. (zejména nově zavedená právní úprava v § 166 a § 168, se
zohledněním článku II novely bodu 5) došli k závěru, funkční období ředitele AG končí
dnem 31.7.2013. Nová pravomoc školských rad – navrhnout zřizovateli konkurz na post
ředitele školy nejpozději 6 měsíců před koncem jeho funkčního období – není a nebyla
dopisy zřizovatele jakkoliv dotčena.

Ad.5. Hlasování – konkurzní řízení na funkci ředitele školy
ŠR se po předcházející diskuzi k tomuto bodu rozhodla přistoupit k hlasování o návrhu
A. Markové, aby bylo hlasováno o podání návrhu zřizovateli na vyhlášení konkurzu na
post ředitele školy (dle ustanovení § 166 odst. 3 a § 168 odst. 1 písm. j) školského
zákona).
Tento návrh byl s výsledkem 5 hlasů pro a 0 hlasů proti schválen, 1 člen ŠR se zdržel.
5/0/1
Následný návrh A. Kubišty hlasovat o tomto bodu až na posledním zasedání ŠR před
vypršením mandátu 5 členům ŠR s výsledkem 2 hlasy pro a 2 proti schválen nebyl, 2
členové ŠR se zdrželi.
2/2/2
Byla navržena tajná i veřejná podoba hlasování. Konečný výsledek hlasování v podobě
2 členové ŠR pro veřejnou volbu, 3 členové ŠR pro tajnou volbu (1 člen ŠR se zdržel)
byl rozhodnut hlasem předsedy ŠR (článek 6 jednacího řádu ŠR) a jako způsob volby
tak byla schválena tajná volba.
ŠR přistoupila k hlasování o schválení návrhu v níže uvedeném znění:
„Školská rada Akademického gymnázia, školy Hlavního města Praha, se sídlem Štěpánská 22,
Praha 1, na svém 9. zasedání rozhodla, ve smyslu § 166 odst. 3 a § 168 odst. 1 písm. j) zák.
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(„školský zákon“), v zákonem stanovené lhůtě předložit návrh zřizovateli na vyhlášení
konkurzu na post ředitele školy“.
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První kolo hlasování bylo díky nemožnosti určení jednoho z hlasů (nečitelné písmo)
opakováno.
V druhém kole hlasování byl pak výše uvedený návrh schválen, s výsledkem hlasování
5 členů ŠR pro návrh a 1 člen ŠR proti návrhu (žádný člen ŠR se hlasování nezdržel).
5/1/0
ŠR tak vzhledem k výsledku hlasování podá prostřednictvím předsedy ŠR návrh
zřizovateli na vyhlášení konkurzu na post ředitele školy.

Ad.6 Z důvodu další ze změn zavedených novelou školského zákona, tedy odebráním
kompetence školských rad vyjadřovat se k hospodaření školy, se ruší další zasedání
plánované na pondělí 27.2.2012 od 15.30 hodin ve sborovně AG. Termín dalšího
zasedání ŠR bude určen předsedou ŠR po konzultaci se členy ŠR.

V Praze, dne 31.1.2012

zapsal: O. Novák
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