Zápis č. 2/2019 z jednání Školské rady Sportovního gymnázia Plzeň
ze dne 16. 9. 2019
Přítomni: Bc. Jiří Struček, doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D., JUDr. Tomáš Tesař,
p. Jiří Zahradník, p. Jiří Dolejš, Mgr. Gabriela Egersdorfová
Hosté: Mgr. Milena Majerová (ředitelka školy)
Mgr. Lukáš Lintimer (vedoucí trenér pro sportovní přípravu SG)
Ing. Jaroslav Černý (ředitel SOUE Plzeň)

Zahájení jednání školské rady, přivítání všech zúčastněných členů ŠR SG.
Školská rada projednala a schválila:
1. Členové školské rady obdrželi k nahlédnutí organizační řád a dodatky do školního
řádu pro nový školní rok 2019/2020, které byly všemi členy rady schváleny. Veškeré
změny oproti minulému školnímu roku jsou v dokumentu vyznačeny červeně a jsou
přílohou tohoto zápisu.
Školská rada projednala následující body:
1. Školská rada vyjádřila poděkování Mgr. Mileně Majerové, ředitelce školy, za
iniciativu při zřizování druhé třídy Prima. Záměr byl KÚ PK schválen a od letošního
školního roku 2019/2020 se vyučuje na SG ve dvou třídách Prima A, Prima B.
2. Ředitelka školy Mgr. Milena Majerová informovala školskou radu o mimořádném
úspěchu tenisty Jonáše Forejtka, žáka SG. Nedávný vítěz juniorského US Open přispěl
také dvěma vyhranými zápasy k vítězství českého Daviscupového týmu nad Bosnou
a Hercegovinou a stal se světovou juniorskou jedničkou.
3. Ředitelka školy informovala školskou radu o žádosti o výpůjčku pavilonu D, který byl
před rokem zkolaudován a probíhá zde výuka. Díky této žádosti bylo zjištěno, že
pavilon D není jeden rok po kolaudaci zanesen v katastru nemovitostí. O tento zápis
do katastru by měl požádat PK.
4. Ředitelka školy Mgr. Milena Majerová školskou radu informovala o zamítavém
stanovisku PK k projektu zatravnění a k terénní úpravě vstupního prostoru před
sportovní halou, které bylo iniciováno ředitelkou školy a mělo být financováno
z vlastních zdrojů. Jednalo se v podstatě o návoz ornice ve výšce 3-5 cm. Důvodem
zamítavého stanoviska Ing. Dohnala je chybějící kolaudace kanalizačních poklopů,
které měly být navýšeny tak, aby nedocházelo za deště ke splachování zeminy do
těchto kanálů. I přes provedení tohoto opatření nebyla doposud tato úprava
zkolaudována. Ředitel SOUE Plzeň Ing. Černý při dnešním jednání uvádí, že nevidí
žádný důvod, aby nebyly terénní úpravy schváleny a provedeny, pokud bude
zachováno doporučení ohledně výšky navezené ornice. Provozně technický ředitel
Vodárny Plzeň a.s. podal kladné vyjádření k záměru s tím, že kanály nesmí být
zavezeny hlínou. Školská rada vyjádřila podporu tomuto projektu.
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5. Projekt výstavby atletického tunelu – stav k 16. 9. 2019:
- Bylo vydáno stavební povolení
- Projektová dokumentace byla kompletně zpracována a připravena pro běžeckou
šestidráhu, všechny disciplíny – běhy, skoky, vrhy a zařízení pro regeneraci
- V současné době jsou SG k dispozici také potřebné finance na realizaci stavby. Jedná
se o celkovou investici Kč 120 mil.
- Majetkoprávní odbor PK vypíše v následujících týdnech výběrové řízení na stavbu
tunelu, jehož zadání bude odpovídat projektové dokumentaci
- ŠR žádá, aby ředitel SOUE Plzeň Ing. Černý informoval vedení SG a Školskou radu
SG o vypsaném výběrovém řízení, výstavbě atletického tunelu a časovém
harmonogramu prací.
6. Ve škole byl instalován nový golfový trenažér, který slouží především žákům SG
a členové ŠR měli možnost si tento trenažér po skončení jednání prohlédnout.
7. Mikrogranty – ředitelka školy Mgr. Milena Majerová informovala radu, že byl v rámci
mikrograntů podpořen pouze projekt školy ve spolupráci s Environmentálním centrem
v Krsích, nebyl podpořen projekt sportovní přípravy žáků a dále bude škola žádat
o Kč 25 000,- na výměnný pobyt s partnerskou školou Privat-Gymnasium PINDL
v Regensburgu. Školská rada věří v podporu tohoto projektu KÚ PK.
8. Ředitelka školy Mgr. Milena Majerová a členové ŠR obdrželi pozvání na Veletrh
cestovního ruchu ITEP, který proběhne v Městské sportovní hale TJ Lokomotiva
Plzeň od 19. 9. – 21. 9. 2019.

Zapsala:
Mgr. Gabriela Egersdorfová
Plzeň 17. 9. 2019
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