Zápis z 6. zasedání Školské rady Gymnázia, Plzeň, Mikulášské nám. 23,
konaného dne 13. října 2016

Přítomni:
MUDr. Petr Mikoláš
Mgr. Jitka Pekárová, Ph.D.
Ing. Jitka Romová
Ing. Ladislav Rous
Ing. Václav Štekl
Omluveni:
PhDr. Michal Petrášek Ph.D.
Hosté:
Mgr. Petr Mazanec
Ing. Miroslav Radotínský
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení, schválení programu jednání
Projednání Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2015/16
Zpráva o průběhu výměny oken v roce 2016 a plán pro rok 2017
Diskuze
Závěr

Ad1/
Jednání zahájil Ing. Rous v 15,10 hod a poděkoval vedení školy za včasné umístění rozvrhu na
webové stránky školy ještě před začátkem školního roku. Školská rada na úvod jednomyslně
přijala program jednání přednesený předsedou školské rady Ing. Rousem. Provedením zápisu
z 6. zasedání Školské rady byly pověřeny Ing. Romová a Mgr. Pekárová, Ph.D.
Ad2/
Ředitel školy Mgr. Mazanec prezentoval Školské radě Výroční zprávu o činnosti školy za
školní rok 2015/16.
Ing. Romová vznesla dotaz na důvod zhoršení výsledků školy v programu Excelence
(konkrétně ve kterých oblastech naše gymnázium předčilo např. gymnázium v Klatovech).
Mgr. Mazanec odpověděl, že body do této soutěže přinesl tomuto gymnáziu především
jeden z jejích nadaných studentů, který dosáhl vynikajících výsledků ve fyzikální,
astronomické i programovací olympiádě. Naše škola bohužel již nemá ve svých řadách
obdobný protějšek, jak tomu bylo v předešlém roce.
Příslibem do budoucích let je ovšem solidní umístění studentů nižších ročníků v soutěžích.

Ing. Rous vyjádřil údiv nad skutečností zmíněnou ve výroční zprávě, že se výchovná
poradkyně nezúčastnila v hodnoceném období žádné porady vedení školy. Mgr. Mazanec
vysvětlil, že problematiku výchovného poradenství není možno projednávat na těchto
poradách, protože se pracuje s citlivými informacemi. S výchovnou poradkyní vedení školy
komunikuje, a případné problémy řeší, na jiných schůzkách (v užším obsazení).
Následně Školská rada jednomyslně schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok
2015/16.
Ad3/
Ředitel školy Mgr. Mazanec informoval Školskou radu o současném stavu plánované výměny
oken. 25. 8. 2016 vyhrála ve výběrovém řízení firma Rofis s. r. o. z Kysuckého Nového Města
(SK). Neprodleně po té s ní byla podepsána smlouva. Následně proběhlo jednání,
připomínkování a schválení prvního vzorového kusu. Momentálně má firma vyrobená okna
pro první etapu výměny a zástupci školy spolu s architektem a památkářem pojedou jejich
kvalitu zkontrolovat a uvolnit okna pro montáž do sídla firmy (o podzimních prázdninách).
Pokud vyrobená okna vyhoví požadavkům, bude zahájena samotná výměna (I.etapa).
Ad4/
 Ing. Rous: Na webových stránkách školy by bylo dobré uveřejnit seznam všech
zájmových kroužků, které mohou studenti navštěvovat. Případně tento seznam
doplnit o kontakty jejich garantů. Ze strany rodičů je o tyto aktivity stále větší zájem.


Mgr. Pekárová: Může škola nabízet i kroužky, na jejichž financování budou přispívat
rodiče? V současné době jsou nabízeny jen kroužky technické a přírodovědné
podporované z různých projektů, takže rodiče nejsou finančně zainteresováni. Učitelé
jazyků by byli ochotni v případě zájmu konverzační kroužky vést (na tento typ kroužků
v současné době neexistují dotační programy). Mgr. Mazanec přislíbil vznést dotaz na
ČŠI ev. zřizovatele, zda by byl tento model možný.



Mgr. Mazanec informoval Školskou radu o právě probíhajících nápravách škod
způsobených neznámým pachatelem na budově školy (posprejování sloupků plotu a
hřiště). Škodu uhradí pojišťovna. Dále vedení školy plánuje zavést kamerový
monitorovací systém spojený s docházkovým systémem pro žáky i zaměstnance
školy. Na tento projekt by měl být vypsán dotační program.
Škola rovněž hodlá využít projekt na modernizaci učeben chemie a biologie.

V Plzni dne 13. října 2016

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

Schválil: Ing. L. Rous

