Zápis č. 1/2015 z jednání školské rady dne 30. března 2015
Přítomni:
Mgr. Milena Majerová, Jiří Struček, Ing. Helena Müllerová, Mgr. Bořek Hanzlík, Jiří
Dolejš, Mgr. Gabriela Egersdorfová
Omluveni: Michal Dvořák
1. Zahájení jednání školské rady, přivítání všech zúčastněných – Mgr. M.
Majerová
2. Tlumočení požadavků zaměstnanců na přesun budovy školy do nového areálu
SG školské radě – Mgr. G. Egersdorfová
- Učebna fyziky – rozvod nízkého napětí do žákovských stolů a do katedry veden
pod podlahou, stejně tak rozvodná skříň, bude možno přesunout stávající, již
zastaralé vybavení, či bude možnost zakoupení zcela nového? Nutno posoudit
elektrikářem – zodpovídá: Ing. Dohnal
3. Školská rada doporučuje zajistit vlastními silami, pro potřeby třídních aktivů,
aktuální vizualizaci studie situace sportovišť v areálu SOU (bez požadavku na
vynaložení dalších zbytečných finančních nákladů - cca 50 tis. Kč)
Zajistí: SG do 9. 4. 2015
4. Kontrolní den v rámci plánovaného stěhování SG se uskuteční 7. 4. 2015 od
13:30 h, SOU elektrotechnické Plzeň, Vejprnická ul.
5. Časový harmonogram přemístění SG
Školská rada vyjádřila obavy z časového průběhu stávajících prací a z toho
plynoucího možného nedodržení závazných termínů, zejména v těchto
oblastech:
a) Pozdní termín výběrového řízení v září 2015 na dodavatele realizace sportovní
části
b) Výpovědní lhůta ze stávající budovy SG v Táborské ul. 28 vyprší 30. 6. 2016.
Je třeba vyjednat přibližně měsíční toleranci
c) Plnění časového harmonogramu by významně pomohla instalace nábytku a
interaktivní techniky z projektu ROP rovnou do prostor pavilonu B a C v areálu
SOU. Současně by se zabránilo i poškození plynoucího ze zbytečného
stěhování z prostor stávající adresy SG
d) Školská rada požádala nám. hejtmana J. Stručka a ředitelku SG M. Majerovou o
zajištění této možnosti
(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)
e) Do 30. 6. 2015 (Termín prověřit!) bude uvolněn pro rekonstrukci pavilon B,
který bude rekonstruován do 31. 8. 2015

f) Do 31. 12. 2015 (Termín prověřit!) bude dokončena rekonstrukce pavilonu C
g) Z pověření ŠR Mgr. Majerová iniciuje schůzku u Dr. Bouři ohledně termínů a
rizik s tím spojených
h) ŠR pověřila ředitelku školy Mgr. Majerovou sepsat počet kabinetů, které jsou
vybaveny skříněmi z r. 1964 a požádat zřizovatele o pomoc při zajištění nového
nábytku. Náměstek hejtmana J. Struček přislíbil pomoc
Zodpovídá: ředitelka školy Mgr. Majerová, náměstek hejtmana J. Struček,
termín: poslední týden v dubnu 2015
6) Různé:
a) Žádost Radě města Plzně o snížení nájemného (1 000 000,-) v budově SG pro
rok 2015 prozatím stále zamítnuta. Žádost o snížení nájemného bude předána
opět k projednání Radě města Plzně – M. Dvořák (člen rady města)
b) Žádost o dotaci 1 000 000,- Kč pro nedostatek finančních prostředků na nájem
předána Dr. Havlíčkové na KÚ v 03/2015, zatím bez odpovědi
c) Situace na MŠMT není zcela jasná a přehledná. V současné době se jedná o
nové koncepci sportovních gymnázií.
d) Státní maturita z matematiky bude povinná na gymnáziích od r. 2017
e) IVP bude realizován na SG od příštího školního roku pod názvem Jiná
organizace výuky (JOV) – schválen dodatek k dalším povinnostem žáků, kteří
studují dle IVP
f) Spolupráce SG s ÚMO 2 probíhá na velmi kvalitní úrovni, nyní bude realizován
projekt „Bezpečné klima mezi žáky“ za podpory ÚMO 2 dotací 50 000,g) Zprávu o činnosti SG za 2014 vzala ŠR na vědomí a byla odevzdána zřizovateli

Termín příštího jednání školské rady SG byl stanoven na 27. dubna 2015
Zapsala:
Mgr. Gabriela Egersdorfová
31. března 2015

