
Zápis ze zasedání školské rady 

datum zasedání: 2. 9. 2020 

přítomní členové: RNDr. SM Dolores Richterová OSF, P. Mgr. Jakub Berka, PhDr. Jan Váňa, Mgr. Tomáš Pešek, MgA. 

Irena Pohl-Houkalová, Štěpán Matoušek 

host: PhDr. Ondřej Mrzílek, ředitel AG 

Školská rada je usnášeníschopná 

 

Program jednání: 

1) schvalování dokumentace 

a. Výroční zpráva: p. ředitel Mrzílek představil strukturu Výroční zprávy AG, ovšem nebyl schopen 

okomentovat jednotlivé položky účetní uzávěrky s odůvodněním, že jednotlivé položky  stanovoval jeho 

předchůdce, bývalý ředitel Richard Mašek,  

i. výroční zpráva s rozpočtem i uzávěrkou byla schválena (6 hlasů pro, 0 hlasů proti) 

b. Rozpočet školy 

i. SM Dolores Richterová upozornila, že AG by se mělo soustředit na hledání dalších finančních 

zdrojů (dotací), než je školné a státní paušál 

ii. p. ředitel Mrzílek zmínil jako další zdroje financí dar Rady rodičů a grant z Magistrátu hl. m. 

Prahy, dále zájem školy soutěžit o další granty.  

iii. p. MgA Houkalová upozornila na skutečnost, že od 29. 9. 2020 bude otevřena výzva Magistrátu 

hl. m. Prahy pro pražské školy v grantové soutěži (vypsání nových kategorií), kde by AG mohlo o 

granty soutěžit 

iv. oba dokumenty (výroční zpráva a rozpočet) byly schváleny (6 pro, 0 proti) 

c. Dodatky ŠVP 

i. předseda školské rady, Mgr. Tomáš Pešek, představil dodatky k ŠVP - nové osnovy předmětů 

(seminář Úvod do jazykovědy a Svět v pohybu, osnovy pro ZSV v septimě) 

ii. dodatky ke školnímu vzdělávacímu programu schváleny (6 hlasů pro, 0 proti) 

d.  Změny ve školním řádu 

i. předseda školské rady a p. ředitel představili dodatky ke školnímu řádu (ohledně přezouvání a 

užívání mobilních telefonů ve škole, dále doplnění článku I) 

ii. SM Dolores Richterová vznesla požadavek na důslednější komunikaci mezi školou a KDM 

(jednalo se o reakci na změny v přezouvání uvedené ve školním řádu a s tím související nutnou 

změnou v provozním řádu KDM) 

iii. všechny změny ve školním řádu byly schváleny (6 hlasů pro, 0 proti) 

 

zápis provedl: PhDr. Jan Váňa  


