
Zápis ze zasedání školské rady Arcibiskupského gymnázia ze dne 9. 9. 2019 

 

Místo a čas jednání: Arcibiskupské gymnázium, učebna 007; 17,00 -17,50 

Přítomní členové: 

Mgr. Monika Vagenknechtová 

Ing. Jarmila Bláhová 

PhDr. Mgr. Ondřej Mrzílek 

PhDr. Jan Váňa  

sestra RNDr. Dolores Richterová 

Omluvení členové: 

Mgr. Tomáš Pešek 

 

Hosté: 

Mgr. Ing. Richard Mašek – ředitel školy 

Mgr. Vít Kolář – předseda rady rodičů AG 

 

 školská rada se sešla v počtu 5 členů, byla tedy usnášeníschopná 

 na počátku p. Mrzílek seznámil všechny přítomné s programem zasedání 

 

1) ŠKOLNÍ ŘÁD 

 byly projednány navrhované změny školního řádu (změna platnosti + dodatky ke 

komisionálním zkouškám) 

 školní řád byl schválen 5 hlasy 

 

2) DODATKY K ŠVP 

 p. ředitel představil záměr a změny 

 dodatky byly projednány bez připomínek 

 

3) VÝROČNÍ ZPRÁVA 

 p. Vagenknechtová poslala novou šablonu pro vyhotovení výroční zprávy AG 

(všechny školy AP stejnou šablonu) 

 p. ředitel stávající zprávu převede do nové šablony do 21. 9. 2019 

 výroční zpráva bude projednána schválena následně per rollam do 25. 9. 2019  

 

4) NÁVRH ROZPOČTU AG 

 p. Bláhová k panu řediteli: rozpočet vyrovnaný, dále dotazy na výnos ze školného, 

dotaz na počty studentů v ročnících, výnos z hlavní činnosti, ostatní zdroje, do 

rozpočtu doplněny dotace 

 návrh projednaný bez dalších připomínek  

 

5) RŮZNÉ 

 DOPLŇOVACÍ VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 

o týkají se zletilých plnoletých žáků a zákonných zástupců za nezletilé žáky (v květnu 

2019 zvolení zletilí žáci odmaturovali) – budou voleni 3 zástupci 

o nutno tedy vypsat doplňovací volby, p. Mrzílek: od 4. 9. 2019 se organisuje 

harmonogram doplňkových voleb, volby vypsány na 9. 10. 2019 

o je nutné zveřejnit volební řád (min. 30 dní před datem voleb) 

o dotaz od p. Vagenknechtové: Kdo může změnit volební řád? 



o p. Vagenknechtová a p. Bláhová zajistí výklad vyhlášky ohledně změn volebního 

řádu; pokud volební řád vydává zřizovatel formuluje jeho změnu 

o p. Vagenknechtová: Je potřeba vyvážit volby – poměr zletilých žáků a zákonných 

zástupců nezletilých žáků ve školské radě 

o doplňkové volby na základě výše uvedených zkoumání byly odloženy o týden 

oproti původnímu termínu 

o p. Mrzílek: Další jednání se bude řešit per rollam, presenčně podle potřeby 

 

V Praze dne 10. září 2019 

 

       Zapsal: PhDr. Jan Váňa 


