Zápis ze zasedání Školské rady Akademického gymnázia, Štěpánská 22, Praha 1,
ze dne 8. 12. 2015 od 1545 hod.
Přítomni: Mgr. Šárka Táborská, Mgr. Svatava Jiroušková, Mgr. Jiří Brada,
Rudolf Gessner, Ing. Jan Štěpánek, MUDr. Zuzana Hankeová
Nepřítomen (omluven): --Hosté: PaedDr. Milan Štěrba
Body jednání:
1. Rekonstrukce elektro rozvodů ve škole – informoval ředitel AG
1.1. Dokončení prací a odstraňování závad – informace pro „nezúčastněné“ členy ŠR
2. Stravování ve školní jídelně
2.1. Diskuze nad problematikou stravování studentů v ŠJ při ZŠ Vodičkova
2.1.1. Kvalita jídel
2.1.2. Výdejní doba a související problémy s rozvrhy tříd
2.1.3. Chování personálu ŠJ
- Rudolf Gessner informoval o nespokojenosti studentů zejména s výdejní dobou
jídel související s rozvrhy tříd AG.
3. Příspěvky k jednání z řad studentů – informoval Rudolf Gessner
3.1. Festival Akademického gymnázia (FAG) - Snaha studentů 3. ročníků o obnovení
„tradice“ – žádost o podporu ŠR
3.2. Dotaz/prosba ohledně zřízení místa určeného k relaxaci studentů během volných
hodin
3.3. Dotaz na možnost pořízení a umístění mikrovlnné trouby určené k používání
studenty
3.4. Dotaz ohledně možnosti zřízení bufetu ve škole
4. Nostrifikační zkoušky na AG
4.1. Informace o systému nostrifikačních zkoušek na škole – ředitel AG popsal stávající
organizaci a průběh nostrifikačních zkoušek ze strany HMP a rozdělování zkoušek a
vyučujících do jednotlivých předmětových komisí
4.2. Nespokojenost pedagogů s nevyváženým rozdělováním zkoušek do jednotlivých
předmětových komisí – přednesli Mgr. Svatava Jiroušková a Mgr. Jiří Brada

5. Termín příštího zasedání
5.1. Termín příštího zasedání bude stanoven začátkem nového roku
5.1.1. Členové ŠR dodají body k jednání předsedovi ŠR
5.1.2. O programu jednání ŠR budou členové předem informováni
Usnesení:
Školská rada:
I. bere na vědomí informace ředitele AG o skončené rekonstrukci elektrorozvodů - na
příštím jednání ŠR žádá vedení školy o informace o odstranění vzniklých závad.
II.
pověřuje Mgr. Šárku Táborskou, zastupitelku MČ Prahy 1, zjištěním informací o
školním stravování studentů AG v ZŠ Vodičkova a možnostech případných změn
III.
podporuje iniciativy Studentského parlamentu a doporučuje tyto požadavky
adresovat písemně vedení školy.
IV. doporučuje širšímu okruhu vedení školy projednat organizaci nostrifikačních zkoušek
z důvodu stížností pedagogů ve věci nevyváženého zastoupení jednotlivých
vyučujících v předmětových komisích.

Zapsali: Mgr. Jiří Brada, Mgr. Šárka Táborská
Schváleno na zasedání ŠR dne 7. 6. 2016

