Zápis č. 2/2015 z jednání školské rady dne 21. května 2015
Přítomni:
Mgr. Milena Majerová, Jiří Struček, Ing. Helena Müllerová, Jiří Dolejš, Gabriela
Egersdorfová
Omluveni: Michal Dvořák, Mgr. Bořek Hanzlík
1. Nábytek, výpočetní a interaktivní technika z projektu ROP, které škola získala, budou
instalovány dle původního harmonogramu do stávající budovy SG. Žákovské lavice a
židle budou dodány dne 12. 6. 2015 a výpočetní technika dne 31. 5. 2015. Sportovní
gymnázium Plzeň se zapojilo do Regionální operačního programu v rámci projektu
„Modernizace vybavení Sportovního gymnázia, Plzeň – vyšší efektivita výuky“
pod registračním číslem:
CZ. 1.14/2.4.00/34.03223 a tyto prostředky získalo. Nepodařilo se získat výjimku od
ÚRR ROP Jihozápad, Poděbradova 1, Plzeň k uložení do areálu SOU Vejprnická.
Kontrola dodržení termínů realizace rekonstrukce:
– do 31. 8.2015 dle harmonogramu bude dokončen pavilon B, spojovací krček bude
realizován jako shrnovací prvek
- do 31. 12. 2015 bude dle harmonogramu hotový pavilon C s třídami
- termín zahájení výběrových řízení na realizaci sportovišť je nyní stanoven na
9/2015, s ohledem na rozsáhlost projektu není možnost tento termín nějak urychlit,
případně oddělit od realizace přeložky kanalizace a v jakém stavu je rekonstrukce
obou pavilonu aktuálně, obdržel již Centrální nákup pokyn k realizaci výběrových
řízení?
- spojovací krček bude realizován jako shrnovací prvek
2. Výpověďní lhůta ze stávající budovy SG v Táborské ulici 28 vyprší 30. 6. 2016,
výpověď bude podána dle smlouvy, bude ještě projednáno s JUDr. Havlíčkovou.
Nesouhlasíme s usnesením Rady města Plzně ze dne 16. 4. 2015 č. 428 a požadujeme
dodržet výpovědní lhůtu plynoucí ze smlouvy ze dne 8. 9. 1997. Za předpokladu, že
bude harmonogram stavebních prací dodržen, jsme připraveni přistoupit na dohodu.
3. Předání maturitních vysvědčení 1. 6. 2015 od 16:00, (Alfa - Americká třída)
proběhne za účasti náměstka hejtmana pana Jiřího Stručka a paní JUDr. Havlíčkové
4. Dotace z ÚMO Plzeň 2 - Slovany schváleny v plné výši dle žádosti.
5. Projednána otázka vnitřního vybavení pavilonu B a C a skutečnost je následující: šatní
skříňky pro žáky a požadované skříně pro učitele (5) - je připraveno výběrové řízení
na Centrálním nákupu. Vybavení odborné učebny chemie, odborné učebny fyziky a
tabule do všech tříd – podklady pro veřejnou zakázku budou připraveny do konce
června 2015 pro vypsání výběrového řízení – vše bylo ověřeno u Ing. Dohnala.
Termín příštího jednání školské rady SG bude upřesněn.
Zapsala: Mgr. Gabriela Egersdorfová

