ŠKOLSKÁ RADA AKADEMICKÉHO GYMNÁZIA,
ŠKOLY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

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

Zápis z ustavujícího zasedání Školské rady Akademického gymnázia, Štěpánská 22, Praha 1,
ze dne 29. 3. 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. Volba nového předsedy
- do funkce předsedy ŠR AG byla navržena zástupkyně pedagogů RNDr. Jan Srpová
- výsledky hlasování: PRO 6; PROTI: 0; ZDRŽEL SE: 0
- kolegyně Srpová byla jednomyslně zvolena do funkce předsedy ŠR AG
2. Volby nového místopředsedy
- do funkce místopředsedy byl navržen zástupce pedagogů Mgr. Jan Morávek
- výsledky hlasování: PRO 6; PROTI 0; ZDRŽEL SE: 0
- kolega Morávek byl jednomyslně zvolen do funkce místopředsedy ŠR AG
3. Termín schůze ŠR
- kol. Srpová vyjádřila nutnost svolat schůzi ŠR ještě tento šk. rok ke schválení Výroční zprávy
- jako obvyklý jednací den ŠR bylo stanoveno pondělí, v případě nutnosti může být vybrán i čtvrtek
- termín příští schůze byl stanoven na pondělí 9. 5. v 16 hodin
4. Stanovení programu jednání příští řádné schůze ŠR
- byl dohodnut a schválen předběžný program pro příští schůzi ŠR:
-

schválení výroční zprávy za šk. rok 2020/2021

-

na zasedání bude pozván jako host ředitel AG PaeDr. Milan Štěrba, aby seznámil členy ŠR s plány
na využití Jazykové školy

-

projednat návrhy na možné budoucí změny v ŠVP, přijímat reakce na případné podněty z řad
studentů a pedagogů

5. Podpora Školského parlamentu v pořádání akcí
- aktivita Školského parlamentu po přerušení výuky kvůli COVIDu upadla a Školská rada se shodla, že je
třeba podporovat Školní parlament v pořádání dalších akcí
Byl vznesen dotaz na zapojení školy do pomoci ukrajinským uprchlíkům. Tomáš Potoček seznámil ostatní
členy ŠR o programu, který nachystali studenti AG pro děti ukrajinských uprchlíků: společné odpolední
aktivity ve škole

6. Úprava webových stránek školy
- po společné diskusi došla Školská rada k závěru, že design webových stránek školy je již nevyhovující a
zastaralý a že je tedy nutné nechat tyto stránky přepracovat a zmodernizovat
- možnosti a změny se projednají na příští schůzi ŠR

Usnesení:
Školská rada
I. Zvolila předsedu a místopředsedu ŠR.
II. Schválila body jednání příští schůze.
III. Vyjádřila nutnost změnit zastaralý webový design školních stránek.
IV. Stanovila datum příští schůze na pondělí 9. 5. 2022

V Praze 11. 4. 2022

Zapsal: Jan Morávek

