Zápis ze schůze Školské rady Gymnázia L. Pika Plzeň 8. 9. 2009

Přítomni: S. Taubrová, Mgr. M. Brabec, Ing. Z. Trmota, J. Kunc, PaedDr. J. Mašek, PaedDr.
N. Kubešová, J. Kašpar, G. Pavlátová – hospodářka školy

1. Zahájení – p. Mašek
2. Projednání rozpočtu
p. Pavlátová – podala informaci o stavu příjmů a výdajů
p. Kašpar – provedl rekapitulaci oprav o letních prázdninách
ŠR vzala na vědomí rozpočet na rok 2009.
3. Převod budovy do majetku KÚ
p. Brabec – zastupitelstvo má v úmyslu budovy všech tří gymnázií převést do majetku
KÚ do konce volebního období. V současné době na to ale KÚ nemá finanční
prostředky.
4. Technický stav budovy
P. ředitel nemá v úmyslu rekonstruovat sociální zařízení, i když jsou ve velmi špatném
stavu. Nová sociální zařízení budou v zamýšlené přístavbě a stávající budou zrušena.
V nejbližší době je třeba provést zásadní rekonstrukci rozvodů vody (je ještě v olovu)
a odpadů (litina) a opravu střechy nad tělocvičnou. P. ředitel odhaduje finanční
náročnost na 3 – 3,5 mil. Kč.
P. Brabec požádal p. ředitele, aby mu připravil do 14. 10. požadavky na nejnutnější
opravy budovy, aby je mohl přednést v ZMP.
5. ŠVP
ŠR vzala na vědomí ŠVP pro čtyřleté a šestileté studium.
6. Různé
p. Brabec – upozornil, že vyjde nová kniha D. Růžičky o Doubravce
p. Taubrová – Proč se otvírala španělská bilingvní třída?
p. Kašpar – ke zvýšení prestiže gymnázia a k jeho profilaci. Z bilingvních tříd jsou
kvalitní studenti. U nás byla španělština na vysoké úrovni a dostali jsme nabídku ze
španělského velvyslanectví.
p. Kubešová – Jak je to s hrazením španělských lektorů?
p. Kašpar – dostávají stejnou mzdu jako čeští učitelé a příspěvek ze španělské strany.
p. Kubešová – Neměli bychom výhledově uvažovat o otevření dvou prim, až k nám
dospějí silnější ročníky, které již jsou na 1. stupni ZŠ?
p. Kašpar – ne.

p. Kašpar – od 23. 9. 2009 bude probíhat ve SVK v Plzni výstava o L. Pikovi. Této
výstavy se zúčastní i naše škola.
Usnesení: ŠR vzala na vědomí rozpočet na rok 2009 a ŠVP pro čtyřleté a šestileté
studium. Na příští schůzi bude projednávat Výroční zprávu školy.

Ověřil: PaedDr. Josef Mašek
9. 9. 2009

Zapsala: PaedDr. Naděžda Kubešová

