Zápis č. 1/2016 z jednání školské rady Sportovního gymnázia
ze dne 29.3.2016
Přítomni: náměstek hejtmana Jiří Struček, Michal Dvořák, Mgr. Milena Majerová, Ing.
Helena Müllerová, Mgr. Bořek Hanzlík, Jiří Dolejš, Gabriela Egersdorfová
Omluveni: Jednání ŠR proběhlo na pozvání radního města Plzně pana Michala Dvořáka v jednacím sále
Plzeňské radnice.
1. Školská rada projednala návrhy rozpočtu na letošní rok:
- Rozpočet na mzdy – výše je dostačující na pokrytí mzdových nákladů.
- Rozpočet na provozní náklady – zatím není jasné, zda je jeho výše dostačující
vzhledem ke stěhování do nových prostor na Vejprnické ulici po 1.8.2016, neznáme
přesnou výši nákladů na provoz, které vzniknou v novém areálu školy.
- Rozpočet na sportovní přípravu – v této složce chybí předběžně 290 000,-. Jedná se
pravděpodobně o systémovou chybu, peníze chybí na všech sportovních gymnáziích.
O nutném navýšení bude dále jednáno, odeslali jsme rozklad na Asociaci sportovních
gymnázií.
2. Ředitelka školy Mgr. Majerová informovala o úspěšné účasti žáků SG na technické
olympiádě s projektem „Pojízdná nabíječka“. Pod vedením Mgr. J. Krýslové byli žáci
hodnoceni finanční odměnou. Studentka A. Jirsová (třída 4.A) obsadila 10. místo
v Plzeňském kraji v soutěži Gymnazista roku.
3. Škola podala žádosti o finanční podporu projektů na MMP - projekt Podpora aktivit
k technickému vzdělávání a projekt Podpora primární prevence sociálně patologických jevů a dále žádost o podporu projektu Podpora tělovýchovných aktivit
na KÚPK.
4. Platnost smlouvy o smlouvě budoucí o výpůjčce nemovitosti (pozemek v novém
areálu školy na Vejprnické ulici) bude projednáno s právním oddělením KÚ ředitelkou
školy Mgr. Majerovou.
5. Ředitelka SG informovala radu, že dne 29.3.2016 došlo k podpisu smlouvy s firmou
OHL ŽS, a.s., která bude realizovat výstavbu sportovní části školy v novém areálu.
Termín dokončení stavby: do konce září 2016. Dále informovala, že od 1.5.2016 bude
možno do nové budovy přestěhovat kabinety vyučujících, po 9.5.2016 i odborné
učebny a následně celé třídy.
6. Člen ŠR Michal Dvořák informoval účastníky jednání o záměru vzniku tenisovohokejové akademie od roku 2017 a o probíhajících jednáních o vzniku triatlonové
akademie v Plzni, ve spolupráci se SG.
7. Termín dalšího jednání školské rady byl předběžně stanoven na červen 2016 již
v nových prostorách školy na Vejprnické ulici. Přesný termín bude upřesněn v květnu
2016.

Zapsala:
Mgr. Gabriela Egersdorfová
29.3.2016

