ŠKOLSKÁ RADA AKADEMICKÉHO GYMNÁZIA,
ŠKOLY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

ŠTĚPÁNSKÁ 22, 110 00 PRAHA 1
skolska.rada@agstepanska.cz

Zápis ze zasedání Školské rady Akademického gymnázia, Štěpánská 22, Praha 1,
ze dne 17. 10. 2019 od 14:30 hod
Přítomni: Jan Schejbal (předseda), Mgr. Svatava Jiroušková (místopředsedkyně), MUDr. Zuzana Hankeová,
Mgr. Bořivoj Marek
Omluveny: Ing. Lenka Matoušová, Mgr. Šárka Táborská
Hosté: Martin Kment a Aksel Vartazaryan (zástupci Nového studentského parlamentu Akademického gymnázia) –
přítomni na projednávání bodu 3. programu; PaedDr. Milan Štěrba (ředitel AG) – přítomen od projednávání bodu
4. programu

Program jednání:
1. Schválení „Výroční zprávy Akademického gymnázia za školní rok 2018/2019“
- přítomní členové ŠR stručně zhodnotili obsah a formu VZ
- hlasování o schválení VZ: PRO: 6 (4 přítomní členové + souhlas Ing. Matoušové a Mgr. Táborské byl
doručen e-mailem předsedovi a místopředsedkyni ŠR - viz příloha; PROTI: 0; ZDRŽEL SE: 0).
- ŠR AG jednomyslně schválila Výroční zprávu Akademického gymnázia za školní rok 2018/2019
2. Otázka působení Čínské školy v budově AG
- přítomní členové ŠR opět krátce diskutovali o pozitivech a negativech pronájmu prostor AG Čínské škole
3. Žádost o vyslechnutí zástupců Nového studentského parlamentu Akademického gymnázia
- zástupci NSPAG, M. Kment a A. Vartazaryan, seznámili členy ŠR se dvěma tématy, jimž se chtějí
v NSPAGu věnovat a o nichž jednali již s p. ředitelem:
a) využití atria AG
- atrium se nevyužívá jako reprezentativní prostor, a proto by mohlo být určeno k trávení
volného času studentů, včetně konzumace jídla a pití; současná pravidla konzumaci
neumožňují a využívání atria je komplikované (vyzvedávání klíče u vrátného)
b) třídění odpadů
- studenti by rádi měli více košů na tříděný odpad, ideálně i ve třídách; v současnosti je košů
málo a je třeba s konkrétním odpadkem chodit daleko; vedení školy prý požadavek zamítá
z finančních důvodů
- ŠR rada slíbila, že dané body projedná s ředitelem AG

4. Projednání otázek z bodu 2. a 3. s ředitelem AG dr. Štěrbou (přizván k účasti)
a) reakce ředitele AG na bod 2. (Čínská škola)
- stále neexistuje finanční ekvivalent tohoto pronájmu; zvýšené nájemné uhradí škody, které
žáci Čínské školy napáchají
b) reakce ředitele na bod 3. (podněty NSPAGu)
- atrium školy bylo schváleno a vybudováno jako kulturně-společenský prostor a
odpočinková zóna pro studenty; nemůže tedy sloužit jako občerstvovací prostor ani jako
herna; v případě povolení konzumace nápojů a jídla je problematické udržování čistoty a
pořádku a zajištění úklidu; studentům není vstup zakázán, využití je možné, ale pouze dle
provozního řádu; až budou k dispozici patřičné prostředky, počítá se s vylepšením
prostředí atria tak, aby dobře splňovalo účel svého zřízení; úvahy o zbudování bufetu
komplikuje složitá památková situace budovy AG
- pořízení plastových odpadkových košů na tříděný odpad do tříd a kabinetů by vyšlo na cca
150 000,- Kč; studentům bylo navrženo užití starších a momentálně deponovaných košů,
které by se ve větším počtu umístily na chodby; ještě lepším řešením je moderní ekologický
přístup, kdy žáci budou co nejméně používat plastové obaly apod. a pokusí se celkově
snížit počet vyprodukovaných odpadků
c) další informace ze strany ředitele AG
- stížnost na vedení Nového studentského parlamentu AG: od 16. 9. nebyl splněn slib
týkající se předložení plánu činnosti a harmonogramu spolupráce s vedením školy
- nabídka společného jednání ředitele, zástupců pedagogů v ŠR a NSPAGu o předložených
i dalších otázkách

5. Příští schůze bude svolána dle potřeby pravděpodobně během 2. pololetí šk. roku 2019/2020.

Usnesení:
Školská rada:
- schválila „Výroční zprávu Akademického gymnázia za školní rok 2018/2019“

V Praze 17. 10. 2019

Zapsal: Bořivoj Marek

Přílohy:
E-maily Ing. Matoušové a Mgr. Táborské vyjadřující souhlas se zněním „Výroční zprávy Akademického
gymnázia za školní rok 2018/2019“

