Zápis ze zasedání Školské rady Akademického gymnázia, Štěpánská 22, Praha 1,
ze dne 18. 10. 2016 od 1600 hod.
Přítomni: Mgr. Šárka Táborská, Mgr. Svatava Jiroušková, Mgr. Jiří Brada,
Ing. Jan Štěpánek, MUDr. Zuzana Hankeová
Nepřítomen (omluven): --Hosté: PaedDr. Milan Štěrba
Body jednání:
1. Výroční zpráva Akademického gymnázia za školní rok 2015/2016
1.1. Vyjádření členů ŠR k výroční zprávě
1.1.1. Připomínky k formální úpravě textu v některých částech
1.1.2. Diskuse nad zařazenými akcemi jednotlivých komisí
2. Organizační, finanční a personální zajištění školního roku 2016/2017
2.1. V současné době je školní rok po personální stránce zajištěn
2.1.1. Řeší se situace s dlouhodobou absencí prof. Palgutové (ze zdravotních
důvodů)
2.1.2. Předpokládá se, že škola v nejbližší době přijme školní psycholožku na
uvolněné místo
2.2. Informace ředitele o navýšení platů
3. Plánované investice a stavební práce
3.1. Stavba atria
3.1.1. Plánované dokončení (stavebních prací) – konec kalendářního roku
3.2. Oprava fasády z jižní strany budovy
3.3. Výměna oken v prvním patře
3.4. Výměna topení
3.5. Všechny výše uvedené akce během tohoto kalendářního roku
4. Návrh úpravy učebního plánu AG
4.1. Vzhledem k plánované povinné maturitě z matematiky pro studenty nastupující na
AG od příštího školního roku, požádala předmětová komise matematiky o navýšení
hodin matematiky během studia – resp. srovnání hodinové dotace s ostatními
povinnými maturitními předměty
4.1.1. Návrh je projednáván ve vedení

5. Nostrifikační zkoušky a nostrifikační komise
5.1. Přetrvává nespokojenost pedagogů s nevyváženým rozdělováním zkoušek do
jednotlivých předmětových komisí a složením komisí
5.1.1. Odbor školství odmítl návrh ředitele na jmenování většího počtu předsedů
zkušebních komisí zaslaný koncem června
6. Doplňující volby do ŠR AG
6.1. Doplňující volby do ŠR AG (zástupce z řad zletilých studentů a zákonných zástupců
nezletilých studentů) proběhnou v den třídních schůzek - 16. listopadu 2016
6.1.1. Navrženým kandidátem je Petra Jarolímková, zákonný zástupce Kateřiny
Jarolímkové (1. A)

Usnesení:
Školská rada
I. schvaluje Výroční zprávu Akademického gymnázia za předpokladu zapracování
připomínek, finální verze VZ bude k dispozici 20. října
II. bere na vědomí informace ředitele o zajištění školního roku 2016/2017 a
o plánovaných investicích
III. nemá námitek proti záměru úprav učebního plánu v navrhovaném duchu
IV.
konstatuje přetrvávající problémy s nevyváženým rozdělováním nostrifikačních
zkoušek v rámci jednotlivých komisí a doporučuje obrátit se s dotazy na Odbor
školství MHMP
V.
bere na vědomí stav příprav doplňujících voleb do Školské rady AG

V Praze dne 4. 11. 2016
Zapsal:

Jiří Brada

