Zápis č. 3/2015 z jednání školské rady Sportovního gymnázia
ze dne 15.10.2015
Přítomni: nám. hejt. Jiří Struček, Mgr. Milena Majerová, Ing. Helena Müllerová, Jiří Dolejš,
Gabriela Egersdorfová
Omluveni: Michal Dvořák, Mgr. Bořek Hanzlík
I. Školská rada projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce
2014/2015.
II. Školská rada projednala průběh rekonstrukcí pavilonu B a C a přípravu realizace výstavby
sportovní části v areálu SOU Vejprnická ul. 56, včetně časových harmonogramů
-

-

Rekonstrukce pavilonů B a C probíhá na vysoké úrovni. Je velmi dobře prováděna.
Škola rekonstrukcemi získá kvalitní prostory pro výuku.
Během realizace rekonstrukce došlo k určitým změnám oproti původní projektové
dokumentaci, projektovému záměru a zadání požadavků investora do veřejné soutěže
na dodavatele rekonstrukce, viz např. kompletní výměna podlah, podlahové krytiny.
V průběhu rekonstrukce vznikla např. potřeba nové soutěže na dodavatele podlahové
krytiny… Těmito změnami je ovlivňován časový harmonogram rekonstrukcí.
Současný předpoklad je, že rekonstrukce pavilonů bude ukončena začátkem roku
2016.
V současné době je kompletně připravena projektová dokumentace, probíhají poslední
přípravné úkony před vypsáním veřejné soutěže na dodavatele stavby.
Podle ujištění odpovědných pracovníků investičního oddělení Plzeňského kraje bude
výstavba sportovní části, včetně hřišť, ukončena 25. srpna 2016.
V současné době je kompletně připravena projektová dokumentace, probíhají poslední
přípravné úkony před vypsáním veřejné soutěže na dodavatele stavby.

III. Stěhování školy
- ŠR projednala (včetně doporučení vedoucí odboru školství JUDr. Havlíčkové
přednesené ředitelkou školy Mgr. M. Majerovou) a schválila předložený návrh na
přestěhování školy formou částečné svépomoci, kterou by zajistili za odměnu
pracovníci školy a studenti školy starší 18ti let. Na profesionální úrovni odbornou
firmou bude zajištěno stěhování inventáře IT techniky v záruce a inventáře, který je
náročný na demontáž a montáž.
- ŠR ukládá ředitelce gymnázia, paní Mgr. Majerové, projednat s ředitelem SSŠ Plzeň
organizační zajištění akce stěhování Sportovního gymnázia, včetně finančních odměn
pracovníkům zajišťující stěhování formou DPP
- ŠR doporučuje část uspořených finančních prostředků za stěhování investovat do
potřebného nového vybavení.
Termín dalšího jednání školské rady byl předběžně stanoven na 8. 12. 2015 v Klatovech.
Zapsala:
Mgr. Gabriela Egersdorfová
15. 10. 2015

