Zápis č. 4/2017 z jednání Školské rady Sportovního gymnázia Plzeň
ze dne 21. 9. 2017
Přítomni: Bc. Jiří Struček, Mgr. Milena Majerová, p. Jiří Dolejš, Mgr. Gabriela Egersdorfová
Hosté: radní Petr Chvojka (zástupce Magistrátu města Plzně) s hlasem poradním,
JUDr. Tomáš Tesař (za zákonné zástupce žáků SG), Mgr. Lukáš Lintimer (vedoucí trenér pro
sportovní přípravu SG), Ing. Petr Vočadlo (učitel SG, správce sítě)
Omluveni: Mgr. Bořek Hanzlík, Ing. Helena Müllerová

Zahájení schůze
Přivítání členů ŠR SG a hostů předsedou ŠR Bc. J. Stručkem.
Kontrola zápisu z jednání ŠR SG ze dne 22. 6. 2017
Proběhla kontrola zápisu ze školské rady č. 3 ze dne 22. 6. 2017
Přenášené úkoly vyplývající z předchozích zápisů
1. Domeček na nářadí a sklad materiálu na venkovní hřiště – v současné době není
připraven ani nákres, ani rozpočet, nebylo požádáno ani o finanční dotaci. Termín
dokončení dle informací Ing. Černého podzim 2017, zatím NESPLNĚNO - úkol Ing.
Černý.
2. Probíhá reklamace hlavního parkoviště v areálu, v současné době je v havarijním
stavu, povrch se propadá a je nebezpečný, zatím NESPLNĚNO – úkol Ing. Černý.
3. Mgr. Majerová informovala o rekonstrukci v dalších patrech internátu – rekonstrukce
v současné době probíhá, zatím NESPLNĚNO – úkol Ing. Černý.
Projednané body:
1. ŠR SG doporučuje, aby novým členem rady za odstupujícího radního M. Dvořáka byl
jmenován radní P. Chvojka, který se dosud účastní všech jednání ŠR jako host
s hlasem poradním – úkol předseda ŠR SG.
2. Po dokončení sportovní haly je stálou prioritou pro vedení SG a ŠR SG výstavba
atletického tunelu. Tato priorita byla ústně projednána s hejtmanem PK J. Bernardem,
s náměstkem hejtmana I. Grünerem, s náměstkyní hejtmana JUDr. M. Krejsovou.
3. ŠR schválila Školní řád SG pro školní rok 2017/2018.
4. ŠR projednala stav reklamací SH, hřišť a budovy školy – viz příloha Soupis
reklamací.pdf ze dne 21. 9. 2017.
Předseda ŠR Bc. J. Struček doporučil vytvořit rozdělovník, komu bude Soupis
reklamací zaslán.

Rozdělovník:
p. I. Grüner, zastupitel, náměstek hejtmana PK pro oblasti regionální rozvoj, fondy EU
a informatiku
Ing. J. Černý, ředitel SOU elektrotechnického Plzeň
JUDr. M. Bouřa MBA, vedoucí odboru investic a majetku KÚ PK
JUDr. J. Havlíčková MBA, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu KÚ PK
5. ŠR projednala nevyhovující stav parkoviště v areálu SOUE, viz přenášené úkoly
vyplývající z předchozích zápisů - bod č. 2.
ŠR vzala na vědomí stížnost Mgr. P. Lokajíčkové dne 21. 9. 2017 na stav parkoviště –
viz příloha Stížnost na stav parkoviště.pdf.
6. ŠR požaduje poskytnutí kompletní projektové dokumentace k přístavbě pavilonu C,
tzv. správní domek - úkol předseda ŠR Bc. J. Struček.
7. V souvislosti s výstavbou pavilonu D a současnou kapacitou školy žádá ŠR zřizovatele
školy o rozhodnutí ve věci zřízení Akademie olympijských sportů, s ním souvisejícím
potřebným vytvořením speciálních tříd nižšího gymnázia a zajištění dostatečné
kapacity školy. Ta by byla zajištěna rozšířením výstavby pavilonu D o jedno patro,
které by mělo z provozních důvodů být provedeno před zahájením výstavby střechy
pavilonu D - úkol vedení SG.
8. Ředitelka SG informovala ŠR o nedokončené a stále probíhající rekonstrukci DM.
V rámci rekonstrukce žádá provozovatele DM o posílení konektivity WiFi sítě na
jednotlivých patrech, kde jsou ubytováni žáci SG – úkol Ing. P. Vočadlo.
9. ŠR na základě požadavků rodičů a trenérů žádá, aby nedocházelo o víkendech ke
stěhování žáků ze svých pokojů do pokojů tzv. komerce, za které navíc doplácí
Kč 150,-/noc. ŠR na návrh hejtmana PK J. Bernarda dále žádá o zajištění
pedagogického dohledu o víkendech - úkol vedení SG.
10. ŠR pověřila JUDr. T. Tesaře o posouzení Smlouvy o výpůjčce nemovitostí a Dodatku
o výpůjčce nové Sportovní haly - chybí předávací protokoly.
11. ŠR požádala JUDr. T. Tesaře o kontrolu platných smluv v oblasti zajištění BOZP a
PO.
12. Mgr. L. Lintimer informoval ŠR o schůzce vedení školy, vedoucího školní jídelny
p. Špačka, MUDr. Suchánka a manažera mládeže FC Viktoria Plzeň p. Žitka ze dne
20. 9. 2017. Cílem této schůzky bylo nabídnout ve školní jídelně žákům stravu, která
bude plně odpovídat moderním trendům racionální výživy a bude respektovat potřeby
žáků – sportovců. Další kroky budou řešeny na schůzce dne 4. 10. 2017 - úkol vedení
SG.
13. ŠR doporučila ředitelce školy, aby iniciovala setkání vedení SG, SOUE Plzeň a
vedoucí odboru školství KÚ PK a v návaznosti na tato strategická jednání požádala o
jednání s vedením Plzeňského kraje. Cílem těchto jednání by mělo být projednání
hlavních priorit, plánů a spolupráce SG s SOUE – Mgr. M. Majerová.
14. Ředitelka školy Mgr. M. Majerová informovala ŠR o následujících termínech:
a. Sportovní gymnázium Plzeň bude hostit 10. 10. 2017 setkání ředitelů středních
škol města Plzně
b. Dne 9. 11. 2017 proběhnou třídní aktivy a nové volby do školské rady SG.

Sportovní gymnázium Plzeň bude hostit 15. - 16. 11. 2017 setkání ředitelů a
zástupců pro sportovní činnost ze všech sportovních gymnázií ČR.
Organizačně zajišťuje SG pro cca 50 hostů.
d. Dne 19. 12. 2017 se uskuteční na Nové scéně Plzeň od 10:00 h slavnostní
vyhlášení nejúspěšnějších sportovců SG za rok 2017 spojené s divadelním
představením Kdyby tisíc klarinetů.
c.

Zapsala: Mgr. Gabriela Egersdorfová
Plzeň 21. 9. 2017
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