
                                  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 13. 6. 2022 od 15:00 hod 

Přítomni: Viktor Klesnar, Mgr. Jan Morávek, Tomáš Amos Potoček, RNDr. Jana Srpová, Mgr. Jana Štrosová  

Nepřítomen(mna)/omluven(a): Hana Gabriela Chalušová 

Host: - 

Program jednání: 

1. Změny ve školním řádu  
- proběhla diskuse nad změnami ve školním řádu, změny se týkají zákazu používání veškerých 
elektronických zařízení během zkoušení a písemných testů  
- školská rada navrhla a schválila znění nového nařízení zakazujícího používání elektronických zařízení 
během zkoušení a písemných testů a tento návrh byl postoupen ke zvážení a připomínkám členům 
pedagogického sboru  

2. Plánované změny v ŠVP 
- školská rada otevřela diskusi nad budoucími změnami v ŠVP, které souvisí s plánovanými změnami 
v typech studia na AG, projednávaly se možnosti vzhledem k počtu vyučovacích hodin za týden 
v jednotlivých ročnících  
- rada projednávala otázku sdílených jazyků mezi ročníky a usoudila, že se mohou vyskytnou vážné 
problémy při tvorbě rozvrhu 
- rada osloví předsedy předmětových komisí, aby jí do konce září 2022 předložili k projednání návrhy na 
změnu ŠVP za jednotlivé předmětové komise v souvislosti s plánovaným přechodem na jiný typ studia; tyto 
návrhy budou projednávány na schůzi školské rady první říjnový týden 
 

3. Podněty zaslané komisí tělesné výchovy 
- školská rada projednala připomínky komise tělesné výchovy, které se týkají zajištění úklidu po pronájmech 
tělocvičny a doporučuje vedení projednat situaci s panem školníkem  
- školská rada doporučuje komisi tělesné výchovy zjistit, zda je možné čerpat prostředky na koupi vybavení 
z finančních prostředků SAG 
- školská rada doporučuje zvážit vybavení chodby v přízemí před tělocvičnou v místech, kde dříve stávali 
šatní skříňky čínských studenů, dalšími stoly, protože studenti nemají v přízemí dostatek prostoru, kde by 
mohli trávit obědové přestávky a volné hodiny  
 

4. Termín příští schůze 
- školská rada stanovila příští termín schůze na první říjnový týden 2022; bude upřesněno po novém 
školním roce  

 

V Praze 23.6. 2022          Zapsal Jan Morávek 


