Zápis č. 1/2019 z jednání Školské rady Sportovního gymnázia Plzeň
ze dne 25. 3. 2019
Přítomni: Bc. Jiří Struček, doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D., Mgr. Milena Majerová,
JUDr. Tomáš Tesař, p. Jiří Zahradník, p. Jiří Dolejš, Mgr. Gabriela Egersdorfová
Hosté: Mgr. Lukáš Lintimer (vedoucí trenér pro sportovní přípravu SG)
-

Zahájení jednání školské rady, přivítání všech zúčastněných členů ŠR

Školská rada projednala:
1. Členové školské rady obdrželi k nahlédnutí Zprávu o činnosti příspěvkové organizace
zřízené Plzeňským krajem a o plnění úkolů v roce 2018, která byla dokončena a je
k dispozici u ředitelky školy
2. Ředitelka školy Mgr. Milena Majerová informovala školskou radu o výši provozního
příspěvku pro rok 2019. Jedná se o částku 4 960 000,- Kč, která je nedostačující,
protože do ní nebyly zahrnuty energie pavilonu D, který byl nově dokončen. Škola
podala žádost o navýšení celkové částky o 470 000,- Kč. Žádost je podána ke
schválení Radě PK
3. Ředitelka školy informovala školskou radu o 4 žádostech o příspěvek v rámci
Mikrograntů, které byly podány k projednání v komisi PK. Jedná se o následující
projekty: Vyhlášení nejúspěšnějšího sportovce SG, Prevence, projekt ve spolupráci s
Enviromentálním centrem Krsy a projekt Bezpečné klima školy. Vždy jde o částky do
30 000,- Kč
4. Ředitelka školy Mgr. Milena Majerová dále školskou radu informovala o podání
žádosti na KÚ PK na výpočetní techniku, pořízení nového serveru a na kybernetické
zabezpečení ve výši 300 000,- Kč + 80 000,- Kč
5. Ředitelka školy Mgr. Milena Majerová dále školskou radu informovala, že výše
příspěvku na mzdy pro tento školní rok je dostačující, včetně 10 % navýšení do tarifu
a 4 % na pohyblivé složky.
6. Projekt výstavby atletického tunelu
- Bylo vydáno stavební povolení
- Projektová dokumentace je kompletně zpracována a připravena pro běžeckou
šestidráhu, všechny disciplíny – běhy, skoky, vrhy + zařízení pro regeneraci
- V současné době chybí potřebné finance na realizaci stavby. Dotační program pro
sportovní gymnázia, ze kterého by škola mohla čerpat finance na jeho realizaci, ale
dosud nebyl MŠMT vypsaný. Jedná se o celkovou investici 64 mil. Kč (bez DPH).
7. Stav reklamací SH, hřišť a budovy školy
Mgr. Lukáš Lintimer informoval členy rady o následujících bodech:
- Dlouhodobě neřešené reklamace ohrožují bezpečnost a zdraví žáků, zaměstnanců a
veřejnosti

-

V současné době dochází ale postupně k nápravě reklamovaných bodů
Na realizaci potřebných revizí a pravidelných servisů bude škola potřebovat 221 000,Kč. Také tato částka je jedním z parametrů provozních nákladů
Ve škole bude instalován nový golfový trenažer, příspěvek 900 000,- Kč byl již škole
přidělen, chybějící částku bude financovat pan Ivan Hlaváček, společnost Intercora.
V současnosti jsou zpracovány nabídky

Zapsala:
Mgr. Gabriela Egersdorfová
28. 3. 2019

