Zápis z 5. zasedání Školské rady Gymnázia, Plzeň, Mikulášské nám. 23,
konaného dne 16. června 2016
Přítomni:
MUDr. Petr Mikoláš
Mgr. Jitka Pekárová Ph.D.
Ing. Jitka Romová
Ing. Ladislav Rous
Ing. Václav Štekl
PhDr. Michal Petrášek Ph.D.

Hosté:
Mgr. Petr Mazanec
Program:
1) Organizace stravování ve školním roce 2016/2017
2) Rozvrh hodin pro školní rok 2016/2017
3) Výměna oken – informace o průběhu investiční akce
4) Diskuze
Ad1/
Školská rada na úvod jednomyslně přijala program jednání přednesený předsedou školské
rady Ing. Ladislavem Rousem. Provedením zápisu z 5. zasedání školské rady byly pověřeny
Ing. Romová a Mgr. Pekárová.
Ing. Rous informoval Školskou radu o svém jednání s Mgr. Petříčkem, ředitelem CG, ohledně
možností rozšíření kapacity jídelny. Z tohoto jednání vyplynulo, že jídelnu nelze již dále
rozšířit (po stavební ani organizační stránce) a není tudíž možné přijmout ke stravování více
strávníků (jedná se o dva nejnižší ročníky GyMiku – prima a sekunda). Dále ze schůzky
vyplynulo, že CG je se současným stavem spokojeno a i organizačně je provoz jídelny z jejich
pohledu optimální.
Závěr: Organizace stravování zůstane i nadále shodná s modelem školního roku 2015/2016
Ad2/
Ing. Romová seznámila Školskou radu s výsledkem hlasování studentů ohledně možných
změn organizace rozvrhu. Většina studentů (81,6%) vyjádřila přání zůstat u současného
stavu (začátek výuky v 8:00 a 2 pětiminutové přestávky). 7,8% studentů volilo variantu:
začátek výuky v 7:55 a 1 desetiminutová a 1 pětiminutová přestávka. Zbývajících 10,6% žáků
preferovalo začínat s výukou v 7:50 a mít 2 desetiminutové přestávky.
Závěr: Dle přání většiny studentů bude i v příštím školním roce zachován současný model
rozvrhu včetně délky přestávek.

Ad3/
Ředitel školy Mgr. Mazanec informoval Školskou radu o momentálním stavu akce Výměna
oken. Z důvodu chyby v zadávací dokumentaci, kterou způsobila projekční kancelář
Ing. Kostohryze, bude o 22 dnů posunuto výběrové řízení na dodavatele (otevírání obálek
tedy proběhne až 7. 7. 2016). Do 15. 12. 2016 by mělo být proinvestováno cca 5 000 000 Kč.
Po podpisu SoD s vítěznou firmou by měla první etapa výměny oken probíhat na podzim
roku 2016 za plného provozu školy. V první etapě budou měněna okna na severní straně
budovy směrem do náměstí a vchodové dveře. Vždy se budou měnit okna pouze
v omezeném počtu učeben. Pan ředitel ujistil Školskou radu, že na vhodné umístění
ovládacích prvků oken bylo v dokumentaci pamatováno (dotaz pí Pekárové).
Ad4/
 Ing. Rous: Na webových stránkách školy je třeba opravit název Školské rady. Uvádět
místo „Rada školy“ správný název „Školská rada“.


Mgr. Pekárová: Dotaz na hospodaření školy v souvislosti s krácením úvazků
některých nepedagogických pracovníků. Pan ředitel vysvětlil vzniklou situaci
zmenšením počtu tříd proti předchozím rokům z 25 na 22. Počet nepedagogických
pracovníků se ovšem neměnil. Vzhledem k financování školy dle počtu žáků byl počet
nepedagogů vyšší než je v této nové situaci optimální, a proto bylo rozhodnuto o
krácení úvazků nepedagogických pracovníků. Vedení školy se snažilo snížení
mzdových prostředků zároveň řešit i snížením počtu nadúvazkových hodin, které
jsou pro školu finančně nákladné. Současnou situaci s nedostatkem finančních
prostředků na mzdy zaměstnanců řešilo vedení školy rovněž převedením 100 000 Kč
z rezervního fondu do mzdových prostředků.



Mgr. Pekárová a Ing. Rous: Dotaz na termín zveřejnění rozvrhu na školní rok
2016/2017. Pan ředitel přislíbil zveřejnění rozvrhu na webových stránkách školy
nejpozději dne 29. 8. 2016.



Ing. Romová: Dotaz na termín seznámení učitelů s jejich úvazky na příští školní rok.
Pan ředitel sdělil, že učitelský sbor seznámí s úvazky na pedagogické radě dne 27. 6.
2016. Podotkl, že s učiteli, kterým končí smlouva na dobu určitou, jednal již osobně.

V Plzni dne 16. června 2016

Zapsaly: Ing. J. Romová a Mgr. J. Pekárová Ph.D.

Schválil: Ing. L. Rous

