Zápis z 2. zasedání Školské rady Gymnázia, Plzeň, Mikulášské nám. 23,
konaného dne 31. března 2015
Přítomni:
MUDr. Petr Mikoláš
PhDr. Jitka Pekárová Ph.D.
Ing. Jitka Romová
Ing. Ladislav Rous
Ing. Václav Štekl
Nepřítomni:
PhDr. Michal Petrášek Ph.D.
Hosté:
Mgr. Petr Mazanec
Ing. Miroslav Radotínský
Program:
1) Zahájení, schválení programu jednání
2) Projednání Zprávy o činnosti organizace zřízené Plzeňským krajem (za období 2014)
3) Zpráva o zahájení 1. etapy výměny oken
4) Diskuze
5) Závěr
Ad 1)
Školská rada na úvod jednomyslně přijala program jednání přednesený předsedou školské
rady Ing. Ladislavem Rousem. Provedením zápisu z 2. zasedání školské rady byly pověřeny
Ing. Romová a Mgr. Pekárová.
Ad 2)
Ředitel školy Mgr. Mazanec poté prezentoval školské radě Zprávu o činnosti organizace
zřízené Plzeňským krajem (za období 2014). Současně odpověděl na dotaz Ing. Rouse
ohledně počtu studentů přijatých do distančního studia. - Studenti přijatí do distančního
studia nastoupili do vyšších ročníků, tudíž neprošli prvním kolem přijímacího řízení.
Dále dotaz MUDr. Mikoláše a Ing. Rouse ohledně využití finančních prostředků, které škola
získala z různých programů. - Finanční prostředky z programů byly využity převážně
v předmětových komisích, které se podílejí na zmíněných programech. A to jako mzdové
prostředky i na nákup materiálního vybavení komisí.
Následně byl zodpovězen dotaz Ing. Romové na stanovisko ČŠI k momentálnímu stavu ŠVP.
ČŠI je se stávajícím stavem ŠVP spokojena.

Posléze byla projednávaná zpráva jednomyslně schválena.

Ad 3)
Ředitel školy Mgr. Mazanec podal zprávu o zahájení 1. etapy výměny oken. Jde o výměnu
8 oken v nejproblematičtějších učebnách (105, 106 a 107) financovanou KÚ – zhruba
800 tis. Kč. V nejbližší době bude Ing. Kostohryzem zpracována zadávací dokumentace.
Ing. Rous navrhl, aby se škola ve spolupráci s KÚ snažila získat dotaci z některého vhodného
dotačního programu na snížení energetických ztrát školy. Tento návrh ředitel školy Mgr.
Mazanec i zástupce zřizovatele Ing. Štekl akceptovali. Přesné specifikace těchto dotačních
titulů však nejsou dosud známy a není tedy jisté, zda se najde vhodný dotační titul, který by
škola mohla využít, jak zmínil Ing. Štekl. Tuto problematiku projedná ŠR na svém dalším
zasedání, kdy by měly být již podmínky dotací známy.
Mgr. Pekárová upozornila na problém s umístěním kování na stávajících oknech, na která
nelze dosáhnout. U nových oken by na tento problém mělo být pamatováno. Vedení školy by
mělo na tento problém upozornit projektanta a následně i dodavatele nových oken.
Ad 4)
 Mgr. Pekárová vznesla dotaz, jak bude v následujících letech řešeno stravování žáků
ve školních jídelnách. Ředitel školy Mgr. Mazanec a zástupce Ing. Radotínský
vysvětlili, že od příštího školního roku dojde ke změně rozvrhu tak, aby se všichni žáci
mohli stravovat během 5. nebo 6. vyučovací hodiny. Tyto vyučovací hodiny se budou
časově částečně překrývat, takže 8. vyučovací hodina bude končit ve 14:40 hodin. To
umožní dojíždějícím stihnout spoje. Z kapacitních důvodů není možné, aby se všechny
třídy stravovaly v jídelně CG. (čtyři třídy nižšího gymnázia se budou nadále stravovat
v Masarykově ZŠ)
 Ing. Ladislav Rous tlumočil dotaz rodičů na časté odpadávání hodin. Ing. Radotínský
to vysvětlil jednak ekonomickým hlediskem (další mzdové náklady za suplované
hodiny) i vytížeností některých vyučujících, kteří již mají přesčasové hodiny v běžném
rozvrhu. Tento stav je částečně způsoben očekávaným plánovaným snížením počtu
tříd ve škole (bude vyřešeno ukončením poslední třídy bývalé pobočky Přeštice).
 Ing. Romová zmínila problematické rozvržení zaměření tříd. Osmiletá třída je vedena
jako všeobecná, i když se v různých přírodovědných soutěžích umisťuje lépe než
přírodovědně zaměřená šestiletá třída. Podle vyjádření ředitele školy i jeho zástupce
zatím tuto situaci za stávajícího stavu ŠVP nelze měnit.

V Plzni dne 31. března 2015

Schválil: Ing. Ladislav Rous

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

