
Zápis z 4. zasedání Školské rady Gymnázia Plzeň, 

Mikulášské nám. 23, 

konaného dne 30. října 2019 
 

Přítomni: 

Ing. Pavla Janovská      

Ing. Ladislav Rous 

RNDr. Jana Soukupová   

Mgr. Ivan Tafat    

 

Omluveni: 

JUDr. Marcela Krejsová   

Mgr. Zdeňka Špiclová     

 

Hosté: 

 

Program: 

 

1) Zahájení, schválení programu jednání 

2) Projednání a schválení „Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2018/2019“ 

3) Realizace docházkového a zabezpečovacího systému 

4) Připravované investiční akce pro roky 2019-2024 

5) Diskuze 

 

Ad1/ 

Předseda Školské rady zahájil jednání v 11,05. Školská rada na úvod jednomyslně přijala 

program jednání přednesený předsedou školské rady Ing. Rousem.  

 

Ad2/ 

Školská rada projednala „Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2018/2019“, kterou 

všichni účastníci jednání obdrželi společně s pozvánkou na jednání.  

Byla vedena diskuze o způsobech a možnostech dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků, neboť na absenci Plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků upozornila 

ČŠI při své poslední kontrole. Dále byla projednávána otázka schvalování a realizování 

projektů typu „Šablony“ apod. Dle zástupců pedagogického sboru nejsou tyto aktivity 

rozvíjeny a realizovány. Školská rada se bude touto problematikou zabývat na svém jarním 

jednání, společně se zástupci vedení školy. 

 

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

2017/2018“. 

 

 

 



 

 

 

Ad3/ 

Testování nového docházkového a zabezpečovacího systému bylo zahájeno pro 

pedagogické pracovníky v září 2019. Od ledna 2020 se počítá s nasazením do zkušebního 

provozu i pro studenty. 

Následně bude 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. 

Školská rada se bude touto problematikou rovněž zabývat na svém jarním jednání, společně 

se zástupci vedení školy.  

 

Ad4/ 

Pro roky 2019-2024 plánuje vedení školy realizaci následujících investičních akcí: 

viz. příloha tohoto zápisu 

Jednotlivé investiční akce budou v závislosti na jejich aktuálnosti projednány ve školské radě, 

včetně jejich případného zhodnocení. 

 

Ad5/ 

Všechna témata a dotazy byly diskutovány v průběhu jednání rady. 

 

 

 

 

Předseda školské rady ukončil jednání v 11,50 hod.  

 

 

         
 

V Plzni dne 31. října 2019                                                       Zapsal:  Ing. Rous 

 

 

 

 

 

Příloha: Plán investičních akcí v letech 2020-2024 


