Zápis z 3. zasedání Školské rady Gymnázia a SOŠ Plasy

Datum a čas konání: 6. 11. 2018 od 15.00 do 16.00 hodin
Místo konání: ředitelna v budově SOŠ
Přítomni: M. Janeček, L. Mlnářík, P. Bulín, Š. Zíková, I. Grüner, R. Trylčová, M. Lorenzová –
ředitelka školy
Program: 1. Informace ředitelky školy
2. Informace Š. Zíkové a P. Bulína o aktivitách školy
3. Různé
4. Usnesení
Předseda ŠR informoval o elektronickém schválení Výroční zprávy školy všemi členy ŠR.
Ad 1. Mgr. Lorenzová seznámila členy rady se stávajícím počtem žáků: celkem 516 - z toho
300 studentů na gymnáziu a 216 na SOŠ. Dále ředitelka školy informovala o opravách, které
už na škole proběhly a které je třeba ještě provést: v Domově mládeže byla založena fiktivní
firma a v rámci tohoto projektu byly vybaveny kanceláře, došlo také k renovaci kuchyněk.
V Domově mládeže je ale třeba nová střecha, je nutno zprovoznit podkroví (v rámci
environmentální výchovy ponechat stávající hnízda jiřiček) a hlavně vyřešit problém s teplou
vodou. Bylo by možno dle návrhu předsedy rady dát sluneční kolektory na střechu tělocvičny
a z tohoto zdroje vodu ohřívat – šlo by o ekologické řešení problému.
Je třeba také vyřešit prostranství před SOŠ: 1. část je hotová (nadace VIA a sponzoři)
2. část – zahrada před školou podle návrhu
Hanuše Zápala (projekt je připraven). Mgr. Trylčová doporučila podat žádost na kraj.
Ředitelka školy řešila během září a října přeplněné autobusy z Plas směr Plzeň. Po domluvě
s dispečinkem ČSAD Plzeň došlo ke změně zastávek u autobusu ze Žihle, který nyní musí
zastavit na jednotlivých zastávkách v Plasích a odvézt zájemce na vlakové nádraží v Plasích,
odkud cestující mohou pokračovat směr Plzeň.
V G a SOŠ Plasy byla provedena konektivita, vznikla nová moderní laboratoř na gymnáziu.
Jedná se o bufetu či automatu na svačiny na gymnáziu (na SOŠ svačiny připravuje školní
jídelna).
26. 10. byla zasazena „stoletá“ lípa k výročí 100 let vzniku Československa. Jednalo se o velmi
podařenou slavnost s velmi důstojným kulturním programem, který ocenili všichni přítomní.

Ad 2. Š. Zíková informovala o velkém zájmu rodičů při DOD o novou laboratoř. V září
proběhla exkurze do Anglie. V rámci organizace Euregio jsou dva žáci gymnázia na ročním
studijním pobytu v Německu. P. Bulín zmínil tradici výměnných praxí s bavorskými školami a
v souvislosti s nimi seznámil ŠR s pozváním německých partnerů na oslavy výročí města ve
dnech 15. – 16. 6. 2019, na nichž bude naše strana organizovat koncert ve spolupráci
s orchestrem pana Milana Kůsy. Následně přivítáme my německý pozounový orchestr, který
uspořádá koncert v potvorovském kostele. Na tuto akci požádal předseda ŠR o finanční
pomoc KÚ ve výši 40 tis. Kč. Pan Ivo Grüner předběžně slíbil pomoc s financováním
Ad 3. R. Trylčová a I. Grüner zmínili, že by bylo vhodné, aby G a SOŠ Plasy disponovala
služebním bytem pro nové pedagogy.
Ad 4. Školská rada schválila Výroční zprávu školy
Školská rada bere na vědomí:
•
•
•

Informace ředitelky školy
Informace P. Bulína a Š. Zíkové o aktivitách školy
Informace R. Trylčové a I. Grünera

Zapsala Š. Zíková

-------------------------------------------------------Mgr. Pavel Bulín - předseda

