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 9. 5. 2022 od 16:00 hod
Přítomni: Hana Gabriela Chalušová, Viktor Klesnar, Mgr. Jan Morávek, Tomáš Amos Potoček, RNDr. Jana
Srpová, Mgr. Jana Štrosová
Nepřítomen(mna)/omluven(a): Host: PaedDr. Milan Štěrba (ředitel AG)
Program jednání:
1. Využití budovy Jazykové školy ve Školské ulici
- ředitel AG PaedDr. Milan Štěrba zevrubně seznámil členy Školské rady s plány, které se týkají stavebních
úprav v budově Jazykové školy ve Školní ulici: mají zde vzniknout 2 nové přednáškové místnosti a učebna
IT, stavební práce mají započít během nadcházejících prázdnin
2. Návrh na změnu typu studia a plánované změny v ŠVP
- ředitel školy Školské radě dále představil návrh na vytvoření nového typu studia: současné francouzské (F)
a společenskovědní typy studia (S) by měly být od šk. roku 2023/2024 sjednoceny jako typ jazykový (J)
s výukou druhého cizího jazyka: Fj, Nj nebo Šj
- během školního roku 2022/2023 je v této souvislosti zapotřebí zrevidovat ŠVP; je přitom žádoucí, aby
odpolední výuka byla realizována pouze v úterý a ve čtvrtek, aby se nebránilo studentům účastnit se
zájmových kroužků 3
- kvůli zrušení povinnosti skládat maturitní zkoušku z matematiky bude ve všech třídách 4. ročníku ubrána
jedna hodina matematiky
3. Další plánované změny
- ředitel školy rovněž představil plán na vytvoření bufetu nad atriem
4. Změny ve Školním řádu
- byl přednesen a podpořen písemný návrh prof. Mejzlíka k revizi Školního řádu v oblasti kyberšikany:
vyšetřování kyberšikany a její postih ve Školním řádu chybí
- Školská rada se dále shodla, že je nutné ve Školním řádu zformulovat zákaz využívání moderních
technologií k podvodnému jednání
- zanesená a schválení změn bylo stanoveno jako součást programu příští schůze ŠR
- s problematikou „safe internet“ se má zabývat školní metodik prevence
- členové ŠR zastupující studenty na dotaz, zda mají přímou zkušenost se šikanou, odpověděli, že nemají
5. Změna (modernizace) webových stránek školy
- ŠR se shodla, že webové stránky nemají jen poskytovat informace, ale mají sloužit i jako prezentace školy a
rozmanitých školních aktivit; je nutné vytvořit nové promo video
- ŠR rada pověřila zástupce studentů, aby od studentů sbírali podněty na změny webových stránek školy
- byl přednesen návrh na vytvoření několikačlenné skupiny, která by se starala o webové stránky školy:
otázka k dalšímu jednání

6. Stanovení programu jednání příští řádné schůze ŠR
- byl dohodnut a schválen předběžný program pro příští schůzi ŠR, která se uskuteční 13. 6. 2022 v 15 hod.
ve sborovně školy
- program příští schůze ŠR:
-

schválit změny ve Školním řádu, které by začaly platit od začátku šk. roku 2022/2023

-

otevřít téma změn v ŠVP souvisejících s plánovaným přechodem na nový typ studia

V Praze 24. 5. 2022
Zapsal Jan Morávek

