Zápis 4/2014
z jednání Školské rady Sportovního gymnázia, Plzeň, Táborská 28
Datum konání: 4. 6. 2014
Přítomni: prezenční listina
I. Školská rada schválila:
doplněk Školního řádu SG
II. Školská rada pověřila:
1. Ředitelku školy Mgr. Majerovou dojednáním schůzky s p. Bouřou a JUDr.
Havlíčkovou (podle potřeby je možné pozvat ředitele SOUE Ing. Černého). Na této
schůzce bude projednána finální objemová studie rozvržení tříd a kabinetů. Je nutné
navrhnout přesný harmonogram prací (a s tím související potřebu finančních
prostředků) tak, aby stavební úpravy (nutné posuny některých příčných zdí),
rekonstrukce sociálního zařízení, rozvody vody, elektroinstalace a LAN sítí probíhaly
současně a nedošlo tak v budoucnu k případnému znehodnocení již provedených
úprav a k navýšení finančních prostředků.
2. Pana náměstka Stručka prezentací přemístění školy do nových prostor v zářijovém vydání
krajských novin Plzeňský kraj.
3. V rámci prezentace záměru veřejnosti je potřeba zaměřit se nejen na výhody sportovního
rozvoje školy, ale zdůraznit i pozitivní změnu v oblasti vzdělávání - vybudování odborných
učeben umožní i využití pro ostatní školy (zájmové kroužky, soutěže, setkávání učitelů
odborných předmětů, nábor žáků 8. a 9. tříd v odborných učebnách s ukázkou laboratorní
práce…). Sportoviště budou k dispozici i pro volnočasové aktivity.
Pan náměstek Struček požaduje návrh prezentace do 27. 6. 2014.
4. Ředitelku školy Mgr. Majerovou podáním žádosti na Magistrát města Plzně o snížení
nájemného /poskytnutí pronájmu za symbolickou Kč 1,- na kalendářní rok 2015
5. Ředitelku školy paní Mgr. Majerovou k projednání možnosti dodatečné realizace 34. výzvy
ROP NUTS II. Jihozápad – Rozvoj infrastruktury SŠ projektu „Modernizace vybavení
Sportovního gymnázia, Plzeň – vyšší efektivita výuky“ ve výši cca 4.000.000,- Kč. Naše
škola nezískala grant z důvodu nenaplnění základní podmínky zadavatele o vlastnictví
budovy.
III. Různé:
Ředitelka školy Mgr. Majerová poděkovala předsedovi školské rady p. náměstkovi Stručkovi
za výraznou podporu a pomoc ve věci přemístění školy do nových prostor.
Ředitelka školy Mgr. Majerová poděkovala p. Kloudovi za účast na slavnostním předávání
maturitních vysvědčení 2. 6. 2014 v divadle Alfa.
Na www stránkách školy uveřejnit v Záměru rozvoje školy nabídku předpokládaného využití
nově vybudovaných odborných učeben a sportovišť pro veřejnost. Zodp.: Mgr. Majerová,
členové školské rady, PhDr. Šimandlová, Ing. Vočadlo
IV. Školská rada bude svolána první týden v září 2014. Pan náměstek Struček předá nové
informace ohledně naplňování harmonogramu stavebních prací.

Zapsala: Mgr. Jitka Krýslová

