Zápis ze 7. zasedání Školské rady Gymnázia, Plzeň, Mikulášské nám. 23,
konaného dne 28. února 2017

Přítomni:
MUDr. Petr Mikoláš
Mgr. Jitka Pekárová, Ph.D.
Ing. Jitka Romová
Ing. Ladislav Rous
PhDr. Michal Petrášek Ph.D.
Hosté:
Mgr. Petr Mazanec
Ing. Miroslav Radotínský
Omluveni:
Ing. Václav Štekl
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení, schválení programu jednání
Projednání Zprávy o činnosti organizace za rok 2016
Harmonogram 2. etapy výměny oken v roce 2017
Projektový záměr žádosti o dotaci z IROP - ITI výzva č. 09
Zájmová činnost pro studenty na školní rok 2017/2018
Projednání rozšíření nabídky maturitních předmětů pro přírodovědně zaměřenou
třídu o informatiku
7. Projednání harmonogramu avizované změny ŠVP s ohledem na změnu pravidel státní
maturity
8. Diskuze
Ad1/
Školská rada na úvod jednomyslně přijala program jednání přednesený předsedou školské
rady Ing. Rousem. Provedením zápisu ze 7. zasedání školské rady byly pověřeny Ing. Romová
a Mgr. Pekárová, Ph.D.
Ad2/
Ředitel školy Mgr. Mazanec prezentoval školské radě Zprávu o činnosti organizace za rok
2016. Po dotazu PhDr. Petráška na faktický počet neomluvených hodin (otázka byla
zodpovězena p. Ing. Radotínským), školská rada jednomyslně schválila tuto zprávu.
Ad3/
Ředitel školy Mgr. Mazanec informoval školskou radu o průběhu I. etapy výměny oken. Tato
etapa je ke dni 28.2.2017 ukončena a plynule se naváže s II. etapou, která zahrnuje výměnu
většiny oken směrem do dvora (cca 60 ks).

Výměna se bude provádět za provozu do 8.4.2017. Pak budou práce přerušeny až do konce
května 2017. Od června se bude s výměnou opět pokračovat.
Mgr. Pekárová vznesla dotaz, zda by bylo možné velkou část prací realizovat o letních
prázdninách. Ředitel školy Mgr. Mazanec odpověděl, že z provozních důvodů u dodavatelské
firmy není možno všechny práce realizovat pouze o prázdninách. Přesto se bude vedení školy
snažit optimalizovat práce tak, aby velká část dodávky byla realizována o letních
prázdninách. V roce 2017 bude zahájena instalace žaluzií. Ty bude dodávat firma, která
instalovala vchodové dveře.
Ing. Romová navrhla instalovat před posuvné dveře tepelnou clonu z důvodu úspory tepla
v přízemní chodbě (v době velkého pohybu studentů zůstávají dveře dlouho otevřené).
Ředitel školy Mgr. Mazanec seznámil zúčastněné se záměrem instalovat ještě další posuvné
dveře, které budou otevírány automaticky po aktivaci docházkovým systémem. Přesto
školská rada doporučuje vedení školy projednat s realizační firmou vhodnost a možnost
instalace vzduchové telené clony k zabránění tepelných ztrát. Mgr. Mazanec přislíbil, že
v případě účelnosti by byla tepelná clona instalována.
Ad4/
Ředitel školy Mgr. Mazanec přednesl školské radě záměr podat žádost o dotaci z IROP - ITI
výzva č. 09 na rekonstrukci laboratoří chemie a biologie, která je spojena s úpravou školy na
bezbariérovou (což spočívá v instalaci schodolezu a úpravě některých WC na bezbariérová).
U zřizovatele je již vyjednáno předfinancování ve výši 5.900.000,– Kč, přičemž (bude-li žádost
v lednu 2018 schválena) 85% z částky bude hrazeno z fondů EU, 10% zřizovatelem a 5% ze
státního rozpočtu. Záměr by se pak měl zrealizovat do 30. 9. 2018. Dále ŘŠ informoval
školskou radu o přidělení dotace z Nadace ČEZ ve výši 200.000, – Kč na doplnění sbírek
biologie. Spoluúčast školy v tomto záměru je 40.000, – Kč.
Ad5/
Ředitel školy Mgr. Mazanec dotazem zjistil, že financování zájmových kroužků při škole
nebude zřizovatel zajišťovat. Fyzikální kroužek, který je dosud financován v rámci
udržitelnosti projektu na obnovu učeben fyziky, se bude snažit vedení školy zachovat, i když
již nebude nadále hrazen z projektových prostředků. Vedení školy počítá dále ve školním
roce 2017/2018 s podporou kroužků sborového zpěvu a robotiky.
Je možné, aby byly zavedeny kroužky, jejichž financování by zajišťovali, nebo se alespoň
spolupodíleli, v případě zájmu rodiče žáků (mohlo by jít např. o jazykové kroužky).
Ad6/
Školská rada schválila změnu modelu maturitní zkoušky pro školní rok 2017/2018, která
spočívá v rozšíření nabídky předmětů pro přírodovědně zaměřené třídy v profilové části
maturitní zkoušky o informatiku (dosud bylo možno vybírat pouze M, F, Ch, Bi, Z).

Ad7/
V souvislosti se zavedením povinné maturitní zkoušky z matematiky bude škola revidovat
ŠVP. Ředitel školy na příští pedagogické radě přednese učitelskému sboru navrhované
změny. V případě potřeby odsouhlasení nového ŠVP se školská rada sejde ještě před koncem
tohoto školního roku, aby bylo možné navrhované změny promítnout již do školního roku
2017/2018.
Dále školská rada souhlasí se změnou zaměření třídy osmiletého studia na přírodovědné a
třídy šestiletého studia na všeobecné. O tuto změnu zažádá Mgr. Mazanec zřizovatele.

V Plzni dne 28. února 2017
Zapsaly: Ing. J. Romová a Mgr. J. Pekárová Ph.D

Schválil: Ing. L. Rous

