
Zápis ze schůze Školské rady Gymnázia L. Pika Plzeň 15. 6. 2011 

 

Přítomni: S. Taubrová, Mgr. M. Brabec, PaedDr. J. Mašek, PaedDr. N. Kubešová, J. Kunc, J. Kašpar, H. 

Dvořáková 

Omluven: Ing. Z. Trmota 

 

1. Zahájení – p. Mašek 

2. Rozpočet školy 

p. Mašek – částky jsou nižší téměř ve všech kapitolách, významný pokles je ve mzdových 

nákladech a přitom došlo ke zvyšování mezd zejména mladých učitelů. 

p. Dvořáková – na navýšení platů dostaneme ze  státního rozpočtu pod účelovým znakem 

33027 a 33015 částku 665 000,- a 203 000,- včetně odvodů. 

p. Kašpar – v celkovém součtu je tedy na mzdy minimální nárůst. 

 3.    Různé 

        p. Kašpar – podařilo se získat necelé 2 mil. korun na výměnu některých oken v kritickém 

stavu, opravu balkónů a opravu fasády ze dvora školy. 17. 6. přijde do školy J. Struček a JUDr. 

J. Havlíčková na jednání o vnitřním stavu budovy a  o realizaci přístavby školy nebo 

rekonstrukci toalet. 

p. Mašek – jaká je vize školy do budoucna? Pedagogové mají strach z propouštění, zatím 

dostal výpověď jeden učitel M-F (p. J. Vladař) a nastoupí španělský lektor do bilingvních tříd. 

Nebude se situace opakovat? 

p. Kašpar – nedokáže zaujmout jednoznačné stanovisko, všeobecně je snaha o dlouhodobý 

útlum víceletých gymnázií. Počítal s tím, že budou v ročníku dvě třídy šestiletého studia. Myslí 

si, že ke stejné situaci už ale nedojde. 

p. Kubešová – otázku  možného propouštění českých učitelů řešíme na každé schůzi. Na 

schůzi ŠR 5. 5. 2008 p. ředitel ŠR ubezpečoval, že k propouštění nedojde, situace se vyřeší 

přirozeným odchodem některých členů sboru do důchodu. 

p. Kašpar – informoval ŠR o petici studentů gymnázia na podporu p. Vladaře. 

p. Kašpar – informoval ŠR a naplnění prvních ročníků na příští šk. rok (osmileté a šestileté 

studium je naplněno, do čtyřletého studia je 28  žáků) 

p. Kubešová – podnět k úpravám ve školním řádu. Ve školním řádu není specifikováno, jakým 

způsobem mají učitelé postupovat, pokud se u studentů setkají s užíváním návykových látek. 

 

Usnesení: Školská rada GLP projednala  a bere na vědomí rozpočet na rok 2011. 

 

Ověřil: PaedDr. J. Mašek 

 

15. 6. 2011   

 

 

                                                                                                          Zapsala: PaedDr. Naděžda Kubešová 


