Zápis č. 1/2020 z jednání Školské rady Sportovního gymnázia Plzeň
ze dne 24. 2. 2020
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 následující body:
1. ŠR projednala rozpočet na provoz a na platy zaměstnanců.
a) Ředitelka školy Mgr. Milena Majerová informovala školskou radu o výši
provozního příspěvku na rok 2020. Rozpočet na provoz na rok 2020 činí cca Kč 6 000
000,-. Rozpočet je nedostačující, protože z něho přes polovinu půjde na úhradu služeb
a energií, které škola fakturuje SOUE, částka činí cca Kč 330 000,- měsíčně. Proto
částka přidělená na provoz na rok 2020 nevystačí ani na pokrytí všech nezbytných
pravidelných revizí, na výměnu nutné IT techniky a na sportovní vybavení.
V neposlední řadě chybí finance na dohody o provedení práce, celkem Kč 213 000,-.
b) Ředitelka školy informovala o přidělených prostředcích na platy zaměstnanců.
Na základě sdělené roční výše finančních prostředků na vzdělávání a školské služby a
limitu počtu zaměstnanců stanovené ministerstvem na rok 2020 chybí SG mzdové
prostředky na zabezpečení chodu sportovní haly (úvazek 1,614, tj. Kč 564 681,- na
provozní pracovníky).
Finanční prostředky na pokrytí platů pedagogických pracovníků jsou dostačující.
2. Ředitelka školy Mgr. Milena Majerová informovala školskou radu o programech KÚ
PK na podporu prevence. Škola žádá Kč 30.000,- na projekt Bezpečné klima a dále
Kč 13 000,- pro práci metodika prevence SG. Dále SG požádá o podporu projektu
Enviromentální výchovy a o podporu přeshraniční spolupráce s partnerskou školou
PINDL Gymnasium Regensburg a Ludwigsgymnasium Straubing.
3. Ředitelka školy informovala školskou radu o výsledcích talentových zkoušek. Byly
vypsány tři termíny, 2 řádné a 1 náhradní. Celkem se přihlásilo k talentovým
zkouškám 71 žáků a 7 žáků z kvarty SG. V talentových zkouškách uspělo 59 žáků,
kteří budou pokračovat v přijímacím řízení v jednotných přijímacích testech
z matematiky a českého jazyka.
4. Ředitelka školy Mgr. Milena Majerová dále školskou radu informovala, že škola má
možnost převzít bezúplatně nebo za symbolickou částku nábytek a jiné kancelářské
vybavení z projektu ROP JIHOZÁPAD (Ing. Hametová), který končí po 5 letech svoji

činnost. ŠR projednala s JUDr. Tesařem formu převzetí, která by pro SG byla
výhodnější, zda by šlo o kupní smlouvu či dar.
5. Projekt výstavby atletického tunelu – stav k 24. 2. 2020
- Bylo vydáno stavební povolení
- Projektová dokumentace byla kompletně zpracována včetně zapracování všech
připomínek
- V současné době jsou SG k dispozici také potřebné finance na realizaci stavby. Jedná
se o celkovou investici Kč 120 mil.
- Majetkoprávní odbor PK zatím nevypsal výběrové řízení na stavbu, protože dle
informací JUDr. Bouři úřad neobdržel kompletní projektovou dokumentaci.
- Projektantka Ing. Poláková ubezpečila ŠR v telefonickém rozhovoru, že veškeré
dodatky k projektové dokumentaci jsou již delší dobu zapracované, ale nemá od KÚ
PK k dispozici dodatek ke smlouvě, který by jí zajistil uhrazení finančních nákladů.
- JUDr. Bouřa ujistil ŠR v telefonickém rozhovoru, že jí dodatek bude během 1-2 dnů
zaslán.
6. Mgr. Lukáš Lintimer informoval ŠR o využívání golfové učebny. Ve škole byl
instalován nový golfový trenažér, který slouží především žákům SG a dle informací
Mgr. Lintimera je denně využíván až 5 hodin.
7. Stav reklamací: dlažba ve sprchách sportovní haly má být opět reklamována, protože
ani odborné vyčištění nanotechnologií nepřineslo očekávané zlepšení. Situace je spíše
horší, ŠR proto navrhla ředitelce školy, aby požádala KÚ PK o výměnu dlažby.
8. Člen ŠR p. Jiří Zahradník seznámil členy rady se zamýšleným projektem pro výstavbu
vodáckého a záchranářského kanálu v lokalitě Plzeň – Sulkov. ŠR deklaruje podporu
uvažovanému projektu se zájmem o spolupráci mezi Spolkem pro výstavbu slalomové
dráhy v Plzni vč. vodáckých oddílů zde sdružených a žáků SG.

Zapsala:
Mgr. Gabriela Egersdorfová
24. 2. 2020

