Zápis 6/2014
z jednání Školské rady Sportovního gymnázia, Plzeň, Táborská 28
Datum konání: 14. 10. 2014
Přítomni: prezenční listina
I. Školská rada schválila:
Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2013/2014.
II. Školská rada projednala stav záměru přemístění školy
1. 2. 9. 2014 - jednání s Ing. Benedou, je hotova objemová studie pro pavilon C.
2. 13. 10. 2014 - jednání s firmou INEL ohledně projektu na rozvod slaboproudu.
3. 20. 10. 2014 – schůzka s architektem Ing. Lejškem ohledně projektu na výstavbu
sportovišť.
4. Nadále trvají úkoly z předchozího jednání školské rady:
- do projektu je nutné zahrnout i úpravy pavilonu B a správního domku podle
stávajícího návrhu tak, aby nebyl překročen termín ukončení všech prací v červnu
2016
- odbor majetku KÚ vypracuje harmonogram prací, rozpočet projektu a harmonogram
čerpání finančních prostředků a nechá vypracovat projekt na rozvod slaboproudu zodpovídá pan náměstek Struček.
- zařadit finanční prostředky do investičního záměru na rok 2015.
5. Informovat veřejnost o provedených krocích k realizaci přemístění (nová studie
sportovišť, nafocení DM, školní kuchyně, školní jídelny, atletického stadionu) na
dnech otevřených dveří a třídních schůzkách (13. 11. 2014) – zodpovídá Mgr.
Majerová
- širší veřejnost informovat v lednu nebo únoru 2015 - zodpovídá p. Struček
6. Ředitelka školy podá žádost Radě města Plzně o snížení nájemného / poskytnutí
pronájmu za symbolickou 1,- Kč na kalendářní rok 2015. T: 21. 10. 2014
III. Různé:
- splnili jsme doplňující požadavky k realizaci projektu „Modernizace vybavení
Sportovního gymnázia, Plzeň – vyšší efektivita výuky“ ve výši cca 4.000.000,- Kč
v rámci 34. výzvy ROP NUTS II. Jihozápad – Rozvoj infrastruktury SŠ, v listopadu
nebo prosinci 2014 dostane škola informaci o definitivním splnění požadavků a
termínu realizace projektu
- na dny 30. a 31. 10. 2014 uděluje ředitelka školy ředitelské volno z důvodů
rekonstrukce vodovodního potrubí
- škola se zapojila do projektu “Technická olympiáda Plzeňského kraje“
- vybraní žáci se zúčastní na KÚ simulace jednání parlamentu EU
- 11. 11. 2014 se uskuteční beseda žáků s hejtmanem PK v zasedací místnosti PK
- pokračuje projekt Comenius
- 13. 11. 2014 proběhne volba členů školské rady
- 2. 12. 2014 uspořádá škola přijímací zkoušky nanečisto
- 15. a 16. 4. 2015 proběhne pilotní ověřování přijímacího řízení – centrálně zadávaných
jednotných testů z ČJ a M

Zapsala: Mgr. Jitka Krýslová

