
Zápis z 2. zasedání Školské rady Gymnázia Plzeň, 

Mikulášské nám. 23, 

konaného dne 15. února 2018 
 

Přítomni: 

Ing. Pavla Janovská      

Ing. Ladislav Rous 

Mgr. Zdeňka Špiclová     

RNDr. Jana Soukupová     

 

Omluveni: 

Mgr. Ivan Tafat    

JUDr. Marcela Krejsová   

  

Hosté: 

Mgr. Petr Mazanec 

Ing. Miroslav Radotínský 

 

Program: 

 

1) Zahájení, schválení programu jednání 

2) Projednání Zprávy o činnosti organizace za rok 2017 

3) Harmonogram spojené 3. a 4. etapy výměny oken v roce 2018 + docházkový a kamerový  

    systém 

4) Harmonogram projektu IROP "Rekonstrukce učeben biologie a chemie" 

5) Diskuze 

 

Ad1/ 

Předseda školské rady zahájil jednání v 15,40. Školská rada na úvod jednomyslně přijala 

program jednání přednesený předsedou školské rady Ing. Rousem.  

 

Ad2/ 

Ředitel školy Mgr. Mazanec prezentoval školské radě „Zprávu o činnosti organizace za rok 

2017“.  Po krátké diskuzi školská rada tuto zprávu jednomyslně schválila.  

 

Ad3/ 

Ředitel školy Mgr. Mazanec informoval školskou radu o harmonogramu spojené 3. a 4. etapy 

výměny oken. Obě tyto etapy by měly být zvládnuty do konce roku 2018. Realizační firma 

přislíbila dodržení tohoto termínu. Zahájení prací bude v průběhu jarních prázdnin. Výměna 

bude dále pokračovat za provozu do velikonočních svátků. Poté bude, vzhledem 

k maturitním zkouškám, pauza a práce opět započnou od konce 5/2018.  

Během letních prázdnin se budou měnit veškerá okna u společných prostor (aula, tělocvična 

a chodby).  



 

 

Dále budou vybudována bezbariérová WC v každém patře budovy.  

 

Kamerový systém nebude realizován, neboť nebyla přiznána dotace. Kamery budou 

instalovány pouze u hlavního a zadního vchodu, v rámci instalace docházkového systému. 

Nový docházkový systém se vybuduje paralelně s výměnou hlavních vchodových dveří a 

s jeho spuštěním se počítá od 1. 9. 2018 (zkušební provoz). 

 

Ad4/ 

Od konce 5/2018 do 31. 8. 2018 proběhne kompletní rekonstrukce laboratoří a učeben 

biologie a chemie z dotačního programu projektu IROP. 

 

Ad5/ 

Všechna témata a dotazy byly diskutovány v průběhu jednání rady. 

 

 

 

Předseda školské rady ukončil jednání v 16,30 hod.  

 

 

 

V Plzni dne 20. února 2018                                                       Zapsal:  Ing. Rous 


