Zápis z 1. zasedání Školské rady Gymnázia Plzeň,
Mikulášské nám. 23,
konaného dne 26. října 2021
Přítomni:
MUDr. Petr Choc
doc. Ing. Pavel Ircing, Ph.D.

Mgr. Zdeněk Pech
RNDr. Jana Soukupová
Mgr. Ivan Tafat
Nepřítomni:
Jiří Uhlík MBA
Hosté:
Mgr. Petr Mazanec
Ing. Miroslav Radotínský
Program:
1) Zahájení, schválení programu jednání, formální záležitosti zasedání školské rady
2) Volba předsedy školské rady
3) Projednání a schválení „Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2020/2021“
4) Připomínky k výuce v minulém školním roce
5) Projednání avizované změny ŠVP s ohledem na výuku informatiky od příštího školního roku
6) Informace o výstavbě výdejny jídel a dalších oprav budovy
7) Diskuze
8) Závěr

Školská rada byla svolána ředitelem školy Mgr. Mazancem a v následujícím funkčním období
bude pracovat ve složení:
MUDr. Petr Choc
doc. Ing. Pavel Ircing, Ph.D.
Jiří Uhlík MBA
Mgr. Zdeněk Pech
RNDr. Jana Soukupová
Mgr. Ivan Tafat

– zástupce rodičů a zletilých studentů
– zástupce rodičů a zletilých studentů
– zástupce zřizovatele
– zástupce zřizovatele
– zástupce pedagogů
– zástupce pedagogů

ad 1)
Školská rada na úvod jednomyslně přijala program jednání přednesený ředitelem školy
Mgr. Petrem Mazancem, který rovněž shrnul základní informace o fungování školské rady na
gymnáziu. Poté Mgr. Ivan Tafat jako dlouholetý člen rady seznámil přítomné členy s jejím smyslem a
naznačil že hlavním účelem školské rady je možnost podílet se na správě dané školy.

ad 2)
Po navržení kandidáta proběhla volba předsedy školské rady.
Předsedou školské rady byl jednomyslně zvolen doc. Ing. Pavel Ircing, Ph.D.
ad 3)
Školská rada projednala „Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2019/2020“, kterou všichni
účastníci jednání obdrželi společně s pozvánkou na jednání. Členové rady navrhli, aby se ve výroční
zprávě objevila i úspěšnost studentů v přijímacím řízení na vysoké školy od výchovné poradkyně.
ad 4)
Školská rada ocenila pedagogický sbor a vedení školy za zvládnutí náročné distanční i prezenční části
školního roku 2020/2021 a zejména za organizaci, průběh a výsledky maturitních zkoušek.
Ředitel školy ujistil školskou radu, že pokud by opět nastala distanční výuka, bude probíhat
s koordinací rozvrhu hodin a bude kladen větší důraz na organizaci této výuky.
Na dotaz pana docenta Ircinga o zajištění kontinuity školského pedagogického sboru odpověděl pan
ředitel, že nejtěžší je v současnosti najít dobrého renomovaného učitele na informatiku a ocenil i
pedagogickou výpomoc ZČU, jejichž odborníci pomáhají na škole s výukou programovacích
seminářů.
ad 5)
Na dotaz paní RNDr. Jany Soukupové o stavu příprav změn ŠVP v předmětu informatika odpověděl
pan ředitel, že do konce prvního pololetí stávajícího školního roku rozhodne o změnách v hodinových
dotacích a následné změně školního vzdělávacího plánu.
ad 6)
Ředitel školy Mgr. Petr Mazanec informoval školskou radu o projektu připravované přístavby výdejny
jídel pro studenty nižšího gymnázia v prostoru dvora školní budovy gymnázia. Stavba bude
financována Odborem investic a majetku Krajského úřadu v Plzni, je ve fázi přípravy stavebního
projektu.
ad 7)
Všechna témata a dotazy byly diskutovány v průběhu jednání rady.

Předseda školské rady ukončil jednání v 17,35 hod.

V Plzni dne 26. října 2021

Zapsala: RNDr. Jana Soukupová
Předseda školské rady doc. Ing. Pavel Ircing, Ph.D.

