Zápis č. 7/2014 z jednání školské rady dne 15. 12. 2014
Přítomni:
Mgr. Milena Majerová, Jiří Struček, Michal Dvořák, Ing. Helena Müllerová, Mgr.
Bořek Hanzlík, Jiří Dolejš, Mgr. Gabriela Egersdorfová
1. Zahájení jednání školské rady, přivítání všech zúčastněných a představení
nových členů ŠR – Mgr. M. Majerová
2. Zvolení nového předsedy ŠR – jednohlasně byl zvolen pan Jiří Struček
(zástupce zřizovatele SG)
3. Zapisovatelkou zvolena Mgr. Gabriela Egersdorfová (zaměstnanec SG)
4. Seznámení s jednacím řádem školské rady
5. Jednací řád ŠR a zápis z jednání obdrží každý z členů rady k nastudování el.
poštou
6. Schválení dodatku školního řádu
7. Různé:
a) Žádost Radě města Plzně o snížení nájemného pro rok 2015 byla zamítnuta.
Žádost o snížení nájemného bude podána opět k projednání Radě města Plzně –
M. Dvořák (člen rady města)
b) 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
c) Situace na MŠMT – v současnosti velmi nepřehledná, jedná se o nové koncepci
sportovních gymnázií v ČR
d) Záměr přemístění SG je realizován, v nových prostorech v areálu Vejprnické
ulice začne výuka od 1. 9. 2016
Školská rada na základě požadavků zaměstnanců Sportovního gymnázia a na základě
slíbené podpory zřizovatelem pověřuje:
Paní Mgr. Milenu Majerovou (ředitelku školy):
1. Projednáním vybudování školního občerstvení (na základě požadavků
zákonných zástupců) a elektro rozvodů, jak bylo přislíbeno zřizovatelem
v 05/2014, v prostorách sportovní části v zázemí pro trenéry a v části B
s architektem Lejskem
2. Projednáním možnosti přivedení LAN sítí do celé sportovní části a části B
objektu s firmou INEL, panem Zemanem
3. Projednáním vybudování studovny pro žáky SG během volných hodin a před
tréninky (připomínka pana Hanzlíka)
T: 12. 1. 2015

Pana Jiřího Stručka (zástupce zřizovatele školy):
Prověřit a seznámit na dalším jednání školské rady (1. týden v březnu 2015) s
harmonogramem stavebních prací na úpravu školní části a výstavbu sportovní části
v areálu Vejprnická ul. projednat s investičním oddělením Krajského úřadu – JUDr.
Bouřou:
1. harmonogram prací na rok 2015
2. harmonogram prací na období od 1. 1. 2016 – 30. 6. 2016
T: 1. týden v březnu 2015

Zapsala:
Mgr. Gabriela Egersdorfová

