
Zápis z 1. zasedání Školské rady Gymnázia, Plzeň, Mikulášské nám. 23, 

konaného dne 18. prosince 2014 

 

Přítomni: 

MUDr. Petr Mikoláš 

PhDr. Jitka Pekárová Ph.D. 

PhDr. Michal Petrášek Ph.D. 

Ing. Jitka Romová 

Ing. Ladislav Rous 

Ing. Václav Štekl 

 

Hosté: 

Mgr. Petr Mazanec 

Ing. Miroslav Radotínský 

 

Program: 

1) Zahájení, schválení programu jednání, formální záležitosti zasedání školské rady 

2) Určení ověřovatelů zápisu 

3) Volba předsedy školské rady 

4) Projednání Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2013/14 

5) Diskuze 

6) Závěr 

 

Školská rada na úvod jednomyslně přijala program jednání přednesený ředitelem školy 

Mgr. Mazancem, který rovněž shrnul základní informace o fungování školské rady na 

gymnáziu.  

Provedením zápisu z 1. zasedání školské rady byl pověřen Ing. Radotínský. 

Ing. Štekl pak informoval přítomné o funkci školské rady dle školského zákona. 

Následně byl aklamací zvolen předsedou školské rady Ing. Rous. 

Ředitel školy Mgr. Mazanec poté prezentoval školské radě Výroční zprávu o činnosti školy za 

školní rok 2013/14. Současně odpověděl na dotaz PhDr. Petráška ohledně placené výuky TV 

v takzvaných blocích na vybraných sportovištích, která byla uvedena jako nepřípustná 

v zápisu z poslední inspekce ČŠI na škole. Placení sportovišť nyní probíhá z prostředků 

Sdružení rodičů. Dále byl zodpovězen dotaz Ing. Rouse ohledně zprávy o hospodaření školy 

v uplynulém školním roce a deficitem mezi příjmy a výdaji, který vyplynul z investic, a se 

kterým je v letošním roce v hospodaření počítáno. Ředitel školy Mgr. Mazanec pak 

odpověděl na dotaz Ing. Štekla ohledně vyřešení částečně oprávněné stížnosti, která se 

týkala vztahového problému ve třídě mezi vyučující a žáky. 

Následně proběhla poměrně rozsáhlá diskuze ohledně problematiky výměny oken v budově 

školy, jejichž stav je značně kritický a je potřeba jej urychleně řešit. Je třeba využít všech 

možností, které se nabízejí, na získání finančních prostředků k řešení této špatné situace. 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 pak byla aklamací školskou radou 

schválena. 

 

V Plzni dne 18. prosince 2014                                         Zapsal: Ing. M. Radotínský 


