Zápis ze zasedání Školské rady Akademického gymnázia, Štěpánská 22, Praha 1,
ze dne 7. 6. 2016 od 1630 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. Schválení programu schůze
2. Schválení zápisu minulého zasedání
3. Doplňující volby do školské rady
3.1. Rudolf Gessner ukončil studium na Akademickém gymnáziu a skončí i jeho mandát
ve ŠR AG
3.1.1. Doplňující volby člena ŠR – zástupce rodičů a zletilých studentů proběhne
v listopadu v den třídních schůzek
3.1.2. Volební komisi jmenuje ředitel školy
4. Informace ředitele školy o rekonstrukcích v minulém školním roce a o plánovaných
investicích
4.1. V minulém školním roce proběhly rekonstrukce silno- a slaboproudu a opravy omítek
(v řádu cca 22 mil. korun)
4.2. Magistrát hl. m. P. schválil financování školního kulturně společenského atria
4.2.1. v současné době se vyřizuje územní povolení
4.2.2. stavba by měla být dokončena v tomto roce
4.3. Do konce prázdnin bude pokračovat rekonstrukce oken
4.4. V letošním roce bude realizováno golfové odpaliště (zadní dvorek)
4.5. Po prázdninách bude dokončen relaxační prostor pro studenty na dvorku u výtahu
(fotbálek, frisbee…)
4.6. Pokud se podaří sehnat peníze, bude se v příštím roce stavět bezbariérový přístup do
školy

5. Nostrifikační zkoušky na AG
5.1. Na základě projednání problematiky rozdělování nostrifikačních zkoušek a
odměňování za nostrifikační zkoušky na minulém zasedání ŠR se ředitel školy rozhodl
provést změny v organizaci a financování nostrifikačních zkoušek
od školního roku 2016/2017
5.1.1. Bude zvýšen počet předsedů zkušebních komisí
5.1.2. Bude upraveno placení jednotlivých členů komisí
5.1.2.1. Výše uvedené body budou konkretizovány do 1. září
6. 460. výročí založení Akademického gymnázia
6.1. Ředitel školy podal ŠR informace o chystaných oslavách 5. října 2016
6.1.1. Program bude zahrnovat školní část, slavnostní část v Brožíkově sále
Staroměstské radnice a večerní část v hudebním klubu
7. Stravování ve školní jídelně při ZŠ Vodičkova
7.1. Mgr.Táborská informovala o jednání s ředitelkou ZŠ a ŠJ
7.1.1. Byla provedena revize jídelníčku s ohledem na stížnosti týkající se opakování a
charakteru jídel
7.1.2. Bude dohlédnuto na dodržování provozní doby jídelny do 14,30 hod
7.1.3. Vedoucí ŠJ upozornila na neochotu učitelů z AG řešit (občasné) problémy
s vlastními studenty
7.2. Ředitel navrhl pozvat vedoucí ŠJ na první třídní schůzky, aby informovala rodiče o
stravování a chodu ŠJ
8. Situace ve třídě 1. C
8.1. Ředitel školy informoval o kázeňských problémech v 1. C, jejich řešení na
jednotlivých úrovních a současných opatřeních
8.2. V souvislosti s bodem 8.1 bude ŠR reagovat na dopis rodičů studenta z 1. C
9. Personální, finanční a organizační zajištění školního roku 2016/2017
9.1. Ředitel školy garantoval zajištění výuky českého jazyka v souvislosti s ukončením
pracovního poměru dlouhodobě nemocné kolegyně
9.2. Personálně zajištěna je i výuka anglického jazyka
9.3. Informoval o penězích vyplacených za odměny, stálé neúvazkové hodiny, suplování a
nostrifikace v roce 2015

10. Různé
10.1. Ředitel školy zmínil možnost zřízení večerní školy pro seniory na našem gymnáziu
10.1.1. Poděkování Rudolfu Gessnerovi za jeho práci ve školské radě

11. Termín příštího zasedání
11.1.Termín příštího zasedání byl stanoven na 18. října 2016
11.1.1. Ředitel školy se zavázal dodat školské radě připravenou pracovní verzi výroční
zprávy ke schválení do 11. října 2016

Usnesení:
Školská rada:
I. schvaluje program schůze a zápis z minulého zasedání
II.
doporučuje uskutečnění doplňovacích voleb do ŠR v termínu listopadových třídních
schůzek
III.
bere na vědomí informace ředitele o uskutečněných, probíhajících a plánovaných
investičních akcích
IV. žádá ředitele školy o změnu organizace nostrifikačních zkoušek počínaje školním
rokem 2016/2017
V. podporuje akce související s oslavami 460. výročí založení školy
VI. bere na vědomí situaci a změny v ŠJ
VII. bere na vědomí informaci o způsobu řešení problémů v 1. C

V Praze dne 13. 6. 2016
Zapsal: Jiří Brada

