
Zápis z 3. zasedání Školské rady Gymnázia Plzeň, 

Mikulášské nám. 23, 

konaného dne 15. února 2018 
 

Přítomni: 

Ing. Pavla Janovská      

Ing. Ladislav Rous 

JUDr. Marcela Krejsová   

Mgr. Zdeňka Špiclová     

RNDr. Jana Soukupová     

 

Omluveni: 

Mgr. Ivan Tafat    

 

Hosté: 

Mgr. Petr Mazanec 

Ing. Miroslav Radotínský 

 

Program: 

 

1) Zahájení, schválení programu jednání 

2) Projednání a schválení „Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2017/2018“ 

3) Realizace spojené 3. a 4. etapy výměny oken v roce 2018  

4) Docházkový a zabezpečovací systém 

5) Diskuze 

 

Ad1/ 

Předseda Školské rady zahájil jednání v 15,45. Školská rada na úvod jednomyslně přijala 

program jednání přednesený předsedou školské rady Ing. Rousem.  

 

Ad2/ 

Ředitel školy Mgr. Mazanec prezentoval Školské radě „Výroční zprávu o činnosti školy za 

školní rok 2017/2018“.  

Při diskuzi byly odstraněny některé formální chyby, na které upozornila RNDr. Jana 

Soukupová. Dále byla vedena diskuze o prezentaci mimoškolních aktivit studentů ve Výroční 

zprávě školy. ŠR nevidí důvod, proč tuto činnost neprezentovat, pokud ji studenti škole sdělí. 

Následně Školská rada jednomyslně schválila „Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 

2017/2018“. 

 

Ad3/ 

Ředitel školy Mgr. Mazanec informoval Školskou radu o průběhu spojené 3. a 4. etapy 

výměny oken. I přes mírný skluz by obě tyto etapy měly být zvládnuty do konce roku 2018. 

Realizační firma přislíbila dodržení tohoto termínu.  



 

 

 

 

Zároveň by měla v podzimních měsících proběhnout oprava fasády křídla budovy, ve 

kterém je umístěna aula a tělocvična. Vzhledem k nutnosti výběru realizační firmy pro tuto 

akci a častým připomínkám Odboru památkové péče města Plzně, došlo k pozdržení termínu 

zahájení opravy a tím i k pozdržení výměny oken v aule, které mělo být realizováno již o 

letních prázdninách. Tyto akce budou, vzhledem ke společnému využití lešení, probíhat 

paralelně. 

Lešení pro tyto dvě akce bude zasahovat i do vnitrobloku budovy školy a po dobu oprav 

bude nutné omezit parkování ve vnitrobloku.  

Školská rada se dohodla s vedením školy, že dojedná s příslušnými orgány možnost 

náhradního parkování v okolí školy. 

 

Školská rada se na místě seznámila s nově vybudovanými bezbariérovými WC v každém 

patře budovy.  

Dále si Školská rada prohlédla realizovanou rekonstrukci laboratoří a učeben biologie a 

chemie z dotačního programu projektu IROP. 

 

Ad4/ 

Testování nového docházkového a zabezpečovacího systému bude probíhat ve zbytku 

kalendářního roku 2018. Jeho ostré spuštění bude možné nejdříve od začátku roku 2019. 

Je třeba ještě doladit propojení se školním evidenčním systémem Bakalář a stanovení 

pravidel provozu systému ve vnitřní směrnici o provozu. K tomu je ještě nutné vydefinování 

řady pojmů a podmínek pro plynulý a smysluplný provoz. 

 

Ad5/ 

Všechna témata a dotazy byly diskutovány v průběhu jednání rady. 

 

 

 

Předseda školské rady ukončil jednání v 16,50 hod.  

 

 

         
 

V Plzni dne 15. října 2018                                                       Zapsal:  Ing. Rous 


