Zápis ze zasedání Školské rady Akademického gymnázia, Štěpánská 22, Praha 1,
ze dne 1. 9. 2017 od 1000 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. Příprava voleb do školské rady – zletilých studentů a zástupců nezletilých studentů
1.1. Volby proběhnou v listopadu v den konání třídních schůzek
2. Informace o navrhovaných úpravách ŠVP AG
2.1. Požadavek předmětové komise matematiky na dorovnání hodinové dotace na
úroveň českého jazyka vzhledem k povinné maturitě z matematiky (od současných
prvních ročníků dále)
2.2. Požadavek komise českého jazyka o navýšení hodinové dotace o jednu hodinu
2.3. Požadavek komise jazyků na zařazení latiny v ŠVP
2.3.1. Diskuze nad bodem 2.3. a možnostech vypisování volitelných a nepovinných
předmětů
3. Schválení Školního řádu AG
3.1. Informace ředitele o změnách ve školním řádu
3.2. Schválení ŠŘ AG
4. Personální zabezpečení školního roku
4.1. Ředitel informoval o personálních změnách v pedagogickém sboru
4.1.1. Mgr. Malík na místo Mgr. Tanzmanna, Mgr. Křovina na místo Mgr. Hlavatého
4.1.2. Změna na postu školníka - odcházejícího p. Vršeckého nahradil p. Kubový
4.1.3. Řeší se náhrada za jednoho z vrátných – p. Stejskala
5. Informace o vedlejší činnosti školy
5.1. Pronájem tělocvičen
5.2. Pronájem učeben čínské škole
5.2.1. Žádost ped. sboru o posílení dozoru na chodbách čínskou školou

6. Plánované investice do konce školního roku
6.1. Do konce roku by měly proběhnout následující akce: dokončení atria, stavba
bezbariérového příchodu do školy, výměna generálního klíče, dokončení laboratoře
chemie
6.2. V plánu je výstavba „bufetu“ v prostoru nad posilovnou s kapacitou až 60 míst
7. Situace ve školní jídelně ve Školské
7.1. Přetrvávající problémy s výdejní dobou jídla – strávníci končící ve 14 hodin mají
problém s výdejem do 14,15 hod
8. Změny ve financování školy
8.1. Financování ne podle počtu studentů, ale podle odučených hodin
8.1.1. Je možné otevírat semináře s menším počtem studentů
9. Poznámka k realizovaným stavebním úpravám koncem minulého školního roku
(výměny těles ústředního topení)
9.1. V rámci možností koordinovat podobné akce lépe v součinnosti s vyučujícími na
jednotlivých patrech
10. Tvorba úvazků a rozvrhů na aktuální školní rok
10.1.
Pedagogický sbor by uvítal časnější řešení úvazků a rozvrhů než je obvyklé
v posledních letech
11. Termín příští schůze – 19/10/2017
11.1.
Bod programu – schválení výroční zprávy AG za minulý školní rok
11.1.1. Výroční zpráva bude ŠR k dispozici nejpozději 16/10

Usnesení:
Školská rada
I. Bere na vědomí stav příprav doplňujících voleb do Školské rady
II.
Souhlasí se záměrem úprav ŠVP, ve smyslu navýšení hodinové dotace matematiky
III.
Schvaluje jednohlasně navrhovaný Školní řád
IV. Bere na vědomí informace týkající personálního a finančního zajištění školní roku

V Praze dne 1. září 2017
Zapsal:

Jiří Brada

