Záznam č. 1/2018 z jednání Školské rady Sportovního gymnázia Plzeň
ze dne 1. 3. 2018
Přítomni: Bc. Jiří Struček, doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D., JUDr. Tomáš Tesař,
p. Jiří Zahradník, Mgr. Milena Majerová, p. Jiří Dolejš, Mgr. Gabriela Egersdorfová

Hosté: Mgr. Luboš Koželuh (garant Sportovní akademie individuálních sportů), Mgr. Lukáš
Lintimer (vedoucí trenér pro sportovní přípravu SG)
Omluveni: p. Petr Chvojka (jako host)
-

Zahájení jednání školské rady, přivítání zúčastněných členů ŠR.

Školská rada projednala:
1. Projekt výstavby atletického tunelu
- Pozemky pro výstavbu jsou majetkem Mm Plzně, dne 19. 4. 2018 by měly být převedeny
zpět KÚ Plzeňského kraje
- V současnosti je navrhována nová varianta provedení stavby tunelu – je řešený na
sloupech, což je levnější varianta stavby, ušetří se tímto způsobem parkovací místa,
nebudou nutné přeložky vedení ČEZ a dojde tak k výraznému zrychlení výstavby tunelu
- ŠR jednoznačně schvaluje a podporuje výstavbu v této pozměněné variantě.
2.
-

-

-

3.

-

-

Pilotní projekt zřízení sportovních tříd Prima – Kvarta
Cílem projektu, který je v současné době ve fázi schvalování na MŠMT a jehož autorem
je pan Mgr. Luboš Koželuh, je vytvoření nadstandardních podmínek pro sportovně a
studijně nadané a mimořádně nadané žáky provozující olympijské sporty a sporty, které
jsou zařazené do tříd A Sportovního gymnázia Plzeň
Projekt předpokládá částečné využití sportovišť gymnázia a zařazení sportovně nadaných
a mimořádně nadaných do naší školy
ŠR vyzvala pana Mgr. Luboše Koželuha, aby seznámil přítomné členy školské rady
s koncepcí a záměrem nově vznikající Akademie individuálních sportů a s propojením
této Akademie s SG
ŠR jednoznačně podporuje vznik Akademie olympijských sportů ve vazbě zřízení
sportovních tříd Prima – Kvarta. Tento obor doplní chybějící článek ve sportovní
přípravě sportovně nadaných a mimořádně nadaných žáků v kategorii žactva.
Stav reklamací ve sportovní hale, venkovních hřišť a budovy školy – viz aktualizovaná
příloha Informace o průběhu a odstraňování opakovaných reklamací, nahlášení nových
reklamací a závad k 26. 2. 2018
Dlouhodobě neřešené reklamace ohrožují bezpečnost a zdraví žáků, zaměstnanců školy
a veřejnosti
V současné době náprava reklamovaných bodů probíhá pomalu a školská rada se obává,
že pokud nebudou závady odstraněny včas v zákonné reklamační lhůtě, nárok na
reklamace zanikne
ŠR je vzniklou situací znepokojena a žádá o upřesnění časového harmonogramu nápravy
ŠR navrhuje ředitelce školy, aby o neřešené situaci informovala hejtmana PK pana Josefa
Bernarda.

4.

ŠR projednala provozní příspěvek pro SG na rok 2018. Tento příspěvek nestačí na
vybavení nového pavilonu D. Ředitelka školy požádá vedoucí OŠMS KÚ PK
JUDr. J. Havlíčkovou cca o 1.300.000,- Kč na základní vybavení učeben, kabinetů,
sociálních zařízení.

5. Zprávu o činnosti příspěvkové organizace zřízené Plzeňským krajem a o plnění úkolů
v roce 2017.
6. O rozpočtu na mzdy budou členové ŠR informováni mailovou poštou.
Školská rada souhlasila:
- s aktualizací ŠVP: Zabezpečení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
Zabezpečení vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků.
Školská rada schvaluje:
- doplněk Školního řádu SG od 1. 2. 2018 dle školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.

Zapsala:
Mgr. Gabriela Egersdorfová
Plzeň 4. 3. 2018

