Zápis ze zasedání Školské rady Akademického gymnázia, Štěpánská 22, Praha 1,
ze dne 26. 2. 2018 od 1500 hod.
Přítomni: Mgr. Svatava Jiroušková, MUDr. Zuzana Hankeová, Mgr. Šárka Táborská, Mgr. Jiří Brada,
Ing. Lenka Matoušová, Jan Schejbal
Nepřítomen (omluven): -Hosté: PaedDr. Milan Štěrba

Body jednání:
1. Volba nového předsedy Školské rady Akademického gymnázia
1.1. jednohlasně zvolen zástupce nezletilých studentů pan Jan Schejbal
2. Hodnocení průběhu a výsledků prosincové inspekce
2.1. ředitel školy se vyjádřil k závěrům inspekční zprávy a seznámil ŠR s reakcí na problematické
body
2.1.1. vedení školy zvýší hospitační činnost v jednotlivých předmětových komisích
2.1.2. předmětové komise vypracují závazná pravidla hodnocení a klasifikace studentů
ve svých předmětech během školního roku (bude přílohou školního řádu)
a při profilových maturitních zkouškách
2.1.3. předsedové předmětových komisí zpracují koncepci práce komisí s cílem zefektivnit
a zmodernizovat výuku
2.1.3.1. časový harmonogram 2.1.2 a 2.1.3 mají k dispozici předsedové PK
3. Personální zajištění školního roku
3.1. škole od poloviny listopadu chybí učitel informatiky (prof. Krejčíková je na mateřské
dovolené)
3.1.1. i přes inzerci v médiích a snahu najít náhradu se dosud nepodařilo najít
aprobovaného vyučujícího
3.1.2. je v plánu výuku částečně odsuplovat prof. Rašovským a zadávat samostatné práce
k vybraným tématům
3.2. ředitel konstatoval, že je obecným problémem najít kvalifikované pedagogy schopné
samostatné a odborné výuky na gymnáziu
4. Plánované akce, investice, ostatní
4.1. možnost stavby „občerstvovny“ nad tělocvičnou – v jednání s památkáři
4.2. do konce školního roku dojde k výměně generálního klíče za čipový systém
4.3. výměna organizačního systému (cedulky) současně s výměnou generálního klíče
4.4. v jednání je možnost změny/úpravy povrchu hřiště kvůli vyšší kluzkosti za vlhka

4.5. v týdnu od 5. března dojde k výměně lina a nábytku ve 214 a 215 a 415 (bez lina)
4.6. před měsícem proběhla výměna lavic ve 213, 314 a 413; na lavice ve dvou posledně
jmenovaných učebnách se ozývají stížnosti ze strany některých vyučujících a studentů
v souvislosti s jejich konstrukcí a velikostí - stálo by za ověření, zda skutečně splňují
příslušné normy pro odpovídající věkovou a velikostní kategorii
5. Termín příští schůze
5.1. Příští schůze bude svolána v období konec května - polovina června 2018, aby mohla
současná ŠR schválit případné doplňky ke školnímu řádu (2.1.2)
Usnesení:
Školská rada
I. Volí svého předsedu – pana Schejbala
II.
Bere na vědomí hodnocení školy Českou školní inspekcí a opatření přijatá ředitelem školy
III.
Je seznámena s personální situací a problémy se zajištěním výuky IVT
IV.
Bere na vědomí probíhající a plánované stavební a technické akce

V Praze dne 1. 3. 2018
Zapsal:

Jiří Brada

