Zápis z 2. zasedání Školské rady Gymnázia, Plzeň, Mikulášské náměstí 23
konaného dne 10. 10. od 16:00 hodin
Přítomni:

MUDr. Petr Choc
doc. Ing. Pavel Ircing, Ph.D. (předseda)
Mgr. Zdeněk Pech
Mgr. Ivan Tafat
Jiří Uhlík, MBA

Nepřítomna: RNDr. Jana Soukupová
Hosté:

Mgr. Petr Mazanec
Ing. Miroslav Radotínský

Program:
1) Zahájení, přivítání účastníků zasedání, schválení programu, určení zapisovatele
2) Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2021/2022
3) Diskuse, různé
4) Závěr
Ad 1)
Předseda Školské rady v 16:00 hodin přivítal přítomné na zasedání a zahájil jednání.
Zapisovatelem zasedání byl určen Mgr. Tafat.
Ad 2)
Proběhla krátká diskuse týkající se obsahu Výroční zprávy. Pozitivně bylo hodnoceno bleskové
zapojení školy (zejména studentů) do pomoci Ukrajině. Následně se diskuse stočila k otázkám
vzdělávání ukrajinských studentů a záležitostem, které jsou s tím spojeny.
Ad 3)
Padl dotaz ohledně plánovaného budoucího jednorázového otevření další třídy čtyřletého
studia. Dle p. ředitele je pravděpodobné, že k tomu vzhledem k demografické situaci dojde.
Diskutována připravenost školy na tuto situaci z hlediska prostorového i personálního. S touto
otázkou úzce souvisí také otázka stravování, kdy zařízení využívaná k tomuto účelu (jídelna
Církevního gymnázia, resp. jídelna Masarykovy ZŠ) jsou na limitu svých prostorových kapacit.
Pan ředitel v reakci na to představil podrobnější informace týkající se plánované výdejny jídel v
areálu školy. V ideálním případě by výdejna mohla fungovat již od září 2023.
Dalším tématem byla chystaná revize ŠVP na nižším stupni gymnázia v předmětu informatika.
Doc. Ircing v této souvislosti nabídl součinnost FAV ZČU. Na nižším stupni gymnázia bude
potřeba přidat jednu vyučovací hodinu informatiky na úkor jiného předmětu.
Padla námitka k organizaci zeměpisné exkurze kvart. Zejména se jednalo o kapacitu exkurze a
její změny na poslední chvíli a s tím spojené snížení počtu účastníků. Rodiče by do budoucna
uvítali také více konkrétnějších informací o exkurzi.
Na závěr proběhla krátká diskuse o nedávno proběhlé akci PLNOC (Plzeňská přednášková noc).
Akce byla členy Školské rady velice pozitivně hodnocena pro svou formu, obsah i organizační
zajištění.
Ad 4)
Předseda Školské rady ukončil jednání v 16:45 hodin.
V Plzni dne 13. 10. 2022 zapsal Mgr. Ivan Tafat
doc. Ing. Pavel Ircing, Ph.D.

