Zápis č. 3/2016 z jednání školské rady Sportovního gymnázia
ze dne 17. 10. 2016
Přítomni: náměstek hejtmana pan Jiří Struček, Mgr. Milena Majerová, Ing. Helena
Müllerová, Mgr. Bořek Hanzlík, Jiří Dolejš, Gabriela Egersdorfová
Omluveni: Michal Dvořák
I. Školská rada projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti školy ve školním
roce 2015/2016.
II. Školská rada projednala následující:
1. Ředitelka školy Mgr. Majerová informovala ŠR o probíhajících jednáních
s ÚMO Plzeň 3 o podpoře projektů SG.
2. Školská rada byla informována o Dnech otevřených dveří. První DOD
proběhne dne 7. 11. 2016 od 16:00 h - pro obor vzdělání s talentovou zkouškou
79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou (čtyřleté studium, třída A).
Ředitelka školy byla pověřena, aby zajistila přístup do nové sportovní haly a
venkovních hřišť pro rodiče budoucích uchazečů.
Zodpovídá: Mgr. M. Majerová, Jiří Dolejš
3. Školská rada pověřila ředitelku školy, aby pozvala bezpečnostního experta
Andora Šándora na besedu se žáky SG: Chování žáků v krizových situacích a
bezpečnost ve školních zařízeních.
Zodpovídá: Mgr. M. Majerová
4. ŠR pověřila ředitelku školy, aby projednala během třídních aktivů 10. 11. 2016
s rodiči žáků Prima – Kvarta tzv. „pamlskovou vyhlášku“. Doporučila jí zajistit
od rodičů dětí mladších 15ti let souhlas k tomu, aby si jejich děti mohly
nakupovat běžné zdravé potraviny ve školní prodejně občerstvení Malinová.
Důvodem tohoto opatření je zajištění dostatečného přísunu energie do dětského
organismu, ve kterém je energie odčerpávaná zvýšeným zatížením při sportovní
přípravě na SG. ŠR konstatovala, že současná legislativa-„pamlsková vyhláška“
bohužel nereflektuje na požadavky stravování dětí a mládeže, kteří absolvují
náročnou sportovní přípravu na SG. Dle této vyhlášky č. 282/2016 Sb., §3
nemají žáci plnící povinnou školní docházku stálý přístup do školní prodejny
občerstvení (viz. školní řád).
Zodpovídá: Mgr. M. Majerová
5. Školská rada pověřila vedení gymnázia usilovat o vybudování vlastního
běžeckého tunelu v rámci rozvoje školy a to na pozemku Plzeňského kraje nebo
v areálu SOU Vejprnická. Rada pověřila pana náměstka Stručka zjištěním,
v jakém stavu se nachází studie, kterou měl předložit Ing. Dohnal na požádání
pana hejtmana Václava Šlajse.

6. Ředitelka školy informovala ŠR o novele školského zákona č. 561/2004 Sb.
§21 odst. 1 písmeno d, platné od 1. 9. 2016, že nově mají žáci možnost oslovit
školskou radu se svým problémem a že ŠR je povinna se tímto zabývat.
7. ŠR požádala pana náměstka Stručka zjištěním stavu žádosti o přejmenování
tramvajové zastávky u SG z Internáty na Sportovní centrum Vejprnická.
Zodpovídá: Jiří Struček
8. Školská rada požádala pana náměstka Stručka zjištěním ceny za zhotovení
ukazatele Sportovní gymnázium (4x2metry) v Tachově.
Zodpovídá: Jiří Struček
9. Školská rada podporuje setrvání střeleckého sportu na SG a v současné době
nepředpokládá zařazení dalších sportů do studijního oboru 79-42-K/41 třídy A.
10. Ředitelka školy vyhlašuje na den 18. 11. 2016 ředitelské volno.
11. Ředitelka školy informovala radu o akci Vyhlášení sportovce roku, které
proběhne dne 20. 12. 2016. Kde se bude tato pravidelná akce konat je v jednání.
Školská rada navrhuje jako místo konání novou sportovní halu, je nutné
prověřit podmínky do 25. 10. 2016.
Zodpovídá: Mgr. M. Majerová, Jiří Dolejš
12. Školská rada pověřila paní ředitelku organizací slavnostního otevření
sportovního centra SG dne 3. 11. 2016. Pověřila ji zajištěním rautu, nejlépe ve
spolupráci s dodavatelskou firmou OHL ŽS. Doporučila jí zajistit média,
vhodnou prezentaci školy, dále pozvat společensky významné osoby a
významné osoby ze sportovního prostředí.
Zodpovídá: Mgr. M. Majerová
Zapsala: Gabriela Egersdorfová
Plzeň 18. 10. 2016

