Zápis č. 3/2017 z jednání školské rady Sportovního gymnázia Plzeň
ze dne 22. 6. 2017
Přítomni: Bc. Jiří Struček, Mgr. Milena Majerová, Ing. Helena Müllerová, p. Jiří Dolejš,
Mgr. Gabriela Egersdorfová
Hosté: Ing. Jaroslav Černý (ředitel SOUE), Mgr. Lukáš Lintimer (zástupce ředitelky pro sport
- vedoucí trenér), Ing. Petr Vočadlo (učitel SG, správce sítě)
Omluveni: Mgr. Bořek Hanzlík, p. Petr Chvojka
1. Přivítání členů ŠR a hostů předsedou ŠR.
2. Ředitel SOUE Plzeň informoval školskou radu o plnění termínů dokončení stavebních
prací a úprav v areálu SG následovně:
-

-

-

Domeček na nářadí, sklad na materiálu na venkovní hřiště, momentálně není připraven
ani nákres ani rozpočet a nebylo požádáno o finanční dotaci – termín dokončení dle
informací Ing. Černého - podzim 2017
Pavilon D – v současnosti začne výstavba kanalizační přípojky, poté bude následovat
přeložka kabelů a optického kabelu. Z toho důvodu bude od 20. 7. odpojena síť včetně
připojení na internet v celém areálu Vejprnická 56. Dále jsou připravovány podklady
pro vysoutěžení projektu stavba pavilonu D, která by měla proběhnout v červenci.
V srpnu by se mělo začít se stavebními pracemi, pokud nedojde k časové prodlevě.
Rozpočet na stavbu nového pavilonu je 30 mil. korun a rozsah je suterén a dvě
podlaží. Stavba je navržena tak, aby staticky byla připravena na přístavbu dalšího
patra (Vize rozvoje SG počítá do budoucnosti s otevřením VIP tříd 8-letého gymnázia
a tím by byl požadavek na větší prostorové možnosti zcela oprávněný)
Dokončení posledního venkovního hřiště – v současnosti není stavba oficiálně
dokončena, termín dokončení a předání není znám, informaci podá Ing. Froněk
Připravuje se úprava komunikací v areálu kolem školy, která ale vzhledem k nové
výstavbě pavilonu D nemá konkrétní podobu
Probíhá reklamace hlavního parkoviště v areálu, které je momentálně v havarijním
stavu, povrch se propadá a je nebezpečný

3. Mgr. Lukáš Lintimer informoval ŠR o dosavadních jednáních, která proběhla
k realizaci výstavby atletického tunelu SG.
- Původní záměr školy byl stavba tunelu za 15 mil. korun pro potřeby SG
- Město Plzeň požadovalo zvětšení tunelu dle evropských parametrů a navýšení
rozpočtu
- Současná studie je zpracována následovně: 6 drah v délce 100 m, celková délka tunelu
je 120 m, součástí studie je doskočiště skoku o tyči a dálkařský sektor, studie byla
doplněna o 2 šatny, sprchy a regeneraci

-

Ing. Černý požádal o zaslání studie atletického tunelu SG v el. podobě – zodpovídá
Mgr. Lintimer
Na sportovištích školy aktuálně trénuje žactvo fotbalové akademie FC Viktorie Plzeň
Od nového školního roku 2017/2018 bude ve sportovní hale nově trénovat 3 x týdně
žactvo házenkářského klubu Talent M.A.T. Plzeň – bez použití lepidel, které by
poškodily povrch haly

4. Ředitelka školy Mgr. Milena Majerová informovala o požadavku vyučujících SG na
zakoupení stínících folií nebo klimatizací do učeben na jižní straně budovy, kde
teploty v posledních dnech dosahují 30 stupňů. ŠR doporučila nechat zpracovat
finanční rozvahu na zakoupení stínící techniky – pověřen Ing. Vočadlo. Dále rada
požádala o cenovou nabídku na zastínění 1 třídy foliemi – pověřen Mgr. Lintimer
5. Mgr. Majerová informovala o zapojení školy do projektu MMR „Školní mléko“,
kterou nabízí škole v příštím školním roce Ing. Pavel Šrámek - jde o mléko nebo
jogurt zdarma pro všechny žáky školy po celý školní rok
6. Mgr. Majerová informovala - rekonstrukce internátů v dalších patrech momentálně
neprobíhá
7. Mgr. Majerová informovala – škola získala v projektu Mikrogranty dotaci 30 000,- na
divadelní představení, které bude součástí vyhlášení ankety Nejlepší sportovci SG za
rok 2017. Další dotaci 20 000,- škola získala na projekt Emoční inteligence žáků –
prevence šikany. Dotaci na ekologické projekty žádají Mgr. Pelikánová a Mgr.
Čechurová – na exkurze do environmentálního centra v Krsích
8. Instalace informační tabule měla být zahájena dnes, 22. 6. 2017 – zatím neprobíhá
9. Sportovní gymnázium Plzeň bude na podzim hostit setkání sportovních gymnázií ČR
– konec 10/2017, je nutno zajistit organizačně pro cca 50 hostů
Další jednání školské rady SG je předběžně plánováno na 14. 9. 2017 ve 12:00 hod. Termín a
místo jednání budou upřesněny na počátku září.

Zapsala: Mgr. Gabriela Egersdorfová
Plzeň 22. 6. 2017

