
Zápis z ustavující schůze Školské rady Gymnázia L. Pika Plzeň 12. 1. 2012 
 
Přítomni: PaedDr. J. Mašek, PaedDr. N. Kubešová, Mgr. R. Hronek, L. Študlarová, J. Kašpar 
Omluven: Ing. Z. Trmota 
Nepřítomen: Mgr. M. Brabec 
 

1. Zahájení – p. ředitel Jaromír Kašpar 
 

2. Volba předsedy školské rady: 
Za předsedu školské rady byl navržen PaedDr. Josef Mašek, který byl členy školské 
rady jednomyslně zvolen. 
 

3. p. Kašpar – seznámil nové členy rady s novinkami ve škole: 
- máme nové lavice v pěti třídách 
- nové vchody, oprava fasády 
- možná budou Eurookna, ale jedno stojí cca 50 000,- Kč 
- v prosinci byla budova zapsána v KN do majetku PK, za měsíc začnou 

jednání na KÚ o opravách a přístavbě – přístavba by mj. vyřešila 
ubytování španělských lektorů, teď platíme pronájem dvou bytů 

- je možnost ve dvoře stavět sportovní halu, ale p. ředitel s tím příliš 
nesouhlasí 

- teď probíhá energetický audit 
- ze „Šablon“  můžeme získat cca 1 800 000,- Kč 

 
4. Jednací řád: 

Jednomyslně byl schválen Jednací řád  ve stejném znění jako v minulém funkčním 
období  s drobnými úpravami týkajícími se novely zákona 561/2004 Sb. 
 

5. Různé: 
p. Hronek – projevil zájem o prohlídku školy 
 

6. Exkurze po škole: 
učebny – v nevyhovujícím stavu okna, podlaha, v některých lavice 
WC – v katastrofálním stavu 
jazyková učebna S2 – vlhkost, plíseň 
chodby – opadané dlaždice 
školní hřiště – v katastrofálním stavu  
v havarijním stavu rozvody vody a elektroinstalace 
laboratoř biologie – hezké, tak by to mělo vypadat všude 
 
P. ředitel seznámil nové členy ŠR s projektem přístavby školy. 

 
7. Další schůze školské rady se bude konat v dubnu 2012. Bude projednáván rozpočet 

školy a kontrola hospodaření za rok 2011 
 
 
Usnesení: Předsedou školské rady byl zvolen PaedDr. Josef Mašek. 
                  Školská rada stanovuje Jednací řád, který je uveden v příloze 2 tohoto usnesení. 
 
 



 
Příloha 1 – seznam členů školské rady 
Příloha 2 – Jednací řád 
 
 
Ověřil: PaedDr. J. Mašek 
 
13.1. 2012 
                                           
                                                                
 
 
 
                                                                            Zapsala: PaedDr. Naděžda Kubešová                                                                                                                                                                               


