Zápis č. 5/2017 z jednání Školské rady Sportovního gymnázia Plzeň ze dne 11. 12. 2017
Přítomni: Bc. Jiří Struček, doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D., Mgr. Milena Majerová,
JUDr. Tomáš Tesař, p. Jiří Zahradník, p. Jiří Dolejš, Mgr. Gabriela Egersdorfová

Hosté: Ing. Helena Müllerová, Mgr. Lukáš Lintimer (vedoucí trenér pro sportovní přípravu)
Omluveni: p. Petr Chvojka (jako host)
1. Zahájení jednání školské rady, přivítání všech zúčastněných a představení nových
členů ŠR – doc. PaedDr. Ilona Mauritzová a Bc. Jiří Struček (za zřizovatele),
JUDr. Tomáš Tesař a pan Jiří Zahradník (za zákonné zástupce žáků). Poděkování
Ing. Heleně Müllerové za dlouholetou podporu a spolupráci člence ŠR – Mgr.
Majerová, Bc. Struček
2. Zvolení nového předsedy ŠR – jednohlasně byl zvolen pan Bc. Jiří Struček (zástupce
zřizovatele SG)
3. Zapisovatelkou zvolena Mgr. Gabriela Egersdorfová (zaměstnanec SG)
4. Předseda ŠR seznámil všechny přítomné s jednacím řádem, který byl ŠR jednohlasně
schválen a který vstupuje v platnost 1. 1. 2018. Jednoznačně bylo schváleno usnesení,
které umožní ŠR v případě nutnosti rozhodovat elektronicky „per rollam“
5. Výsledky voleb do ŠR, které se konaly na půdě školy dne 9. 11. 2017, jsou platné a
k nahlédnutí u vedení SG.
Školská rada projednala následující body:
1. Záměr výstavby atletického tunelu
- Pozemky pro výstavbu jsou majetkem města Plzně, v současnosti byly již převedeny
zpět KÚ Plzeňského kraje
- ŠR projednala stav a průběh přípravných prací nutných k zahájení výstavby
atletického tunelu (projektovou připravenost, územní rozhodnutí, přeložku vedení
ČEZ, stavební povolení).
- Vzhledem k předpokládanému brzkému vypsání dotačního titulu MŠMT a z důvodu
možnosti jeho využití při financování výstavby atletického tunelu žádá tímto ŠR
zřizovatele o urychlení všech přípravných prací nutných k naplnění podmínek pro
splnění dotačního titulu.
- ŠR pověřila JUDr. Tesaře jednáním se zástupci společnosti ČEZ s cílem urychlit
zahájení stavby tunelu.
-

Finanční prostředky z MŠMT budou k dispozici po splnění podmínek, které souvisí
s dotačním titulem.
Pro zahájení výstavby chybí přeložka vedení ČEZ, bez územního souhlasu není možné
vydat stavební povolení - ŠR pověřila JUDr. Tesaře jednáním se zástupci společnosti
ČEZ s cílem urychlit zahájení stavby tunelu.

2. Pilotní projekt zřízení Akademie olympijských sportů (Prima – Kvarta se sportovní
přípravou).
- Cílem projektu, který je v současné době ve fázi schvalování na MŠMT a jehož
autorem je L. Koželuh, je vytvoření nadstandartních podmínek pro sportovně a

-

-

studijně nadané žáky provozující olympijské sporty a sporty, které jsou zařazené do
tříd A Sportovního gymnázia v Plzni.
Projekt předpokládá částečné využití sportovišť sportovního gymnázia
a zařazení nadaných dětí do naší školy.
Z výše uvedených důvodů zažádala ředitelka školy Mgr. M. Majerová KÚ PK
o povolení třídy Prima se sportovní přípravou, následně až Kvarta se sportovní
přípravou. Po absolvování Kvarty by žáci pokračovali ve třídě A, nebo by přešli do
osmiletého gymnázia. ŠR vyjádřila tomuto projektu podporu.
Za účelem podpory tohoto pilotního projektu ve školském výboru Parlamentu ČR
doporučuje ŠR seznámit poslankyni doc. Mauritzovou s projektem Akademie
olympijských sportů prostřednictvím samotného autora projektu L. Koželuha (zajistí
p. J. Dolejš)

3. Stav reklamací SH, hřišť a budovy školy
- viz aktualizovaná příloha Soupis reklamací ze dne 11. 12. 2017. Některé dlouhodobě
neřešené reklamace ohrožují bezpečnost a zdraví žáků, zaměstnanců a veřejnosti
(havarijní stav příjezdové cesty ke sportovní hale, nedostatečně opravené velké
parkoviště v areálu školy).
Různé:
- Ředitelka školy informovala ŠR o výsledku kontroly KÚ PK o hospodaření SG v roce
2013–2015, kontrola ukončena dne 8. 11. 2017 - bez závad.
- Ředitelka školy pozvala všechny přítomné na vyhlášení nejlepších sportovců
gymnázia, které se uskuteční dne 19. 12. 2017 na Nové scéně DJKT od 10:00 h.
- Mgr. Lukáš Lintimer informoval ŠR o největších úspěších žáků gymnázia
v uplynulém roce.

Zapsala:
Mgr. Gabriela Egersdorfová

13. 12. 2017

