
Zápis ze schůze Školské rady Gymnázia L. Pika Plzeň 15. 11. 2012 
 
Přítomni: PaedDr. J. Mašek, PaedDr. N. Kubešová, Mgr. R. Hronek, L. Študlarová, Mgr. Aleš                     

Janoušek 
Omluven: Mgr. M. Brabec, Ing. Z. Trmota 
 

1. Zahájení – p. Mašek 
2. P. ředitel Janoušek seznámil přítomné s akcemi, které již od začátku šk. roku 

proběhly: 
- vernisáž výstavy k 80. výročí kolaudace budovy školy v mázhauzu plzeňské  

radnice 
- charitativní akce pro Nadaci pro transplantaci kostní dřeně 
- Retrokoncert 
- piškvorky 
- proběhlo vyhodnocení Projektu Excelence středních škol 
- Menza udělila diplom studentovi 7. M Davidu Bohmannovi 
- proběhl seminář pro začínající autory SOČ a Cyklus populárně-vědeckých 

přednášek ve spolupráci se ZČU 
- bylo založeno občanské sdružení Luděk Company z iniciativy studenta 2. A J. 

Hronka 
- v r. 2014 by se měla naše škola stát pořadatelem celostátní přehlídky SOČ 
- probíhá regulace topení 
- počítá se s rekonstrukcí toalet 
- jedná se o vybudování víceúčelového hřiště 
- na střeše školy bude vybudována experimentální fotovoltaika 
- ve škole je nový server 
- postupně se budou měnit okna 
- pracuje se na odstranění vlhkosti a plísně v S1 
- počítá se se změnami ve volitelných seminářích 

 
3. Výroční zpráva školy 

Školská rada konstatovala, že Výroční zpráva GLP je formálně správná a na obvyklé 
úrovni, a zprávu schválila. 
 

4. Různé: 
L. Študlarová – bylo by vhodné určit místnost, kde by mohli studenti trávit volné hodiny, 
neboť na chodbě je zima 
p. Janoušek – vedení se snaží řešit problém kouření, ale je to velmi obtížné 
                    - na konci minulého šk. roku se objevily krádeže, byly ukradeny vnitřky ze tří 
počítačů a v září se ztratil monitor. Proto byly u zadního vchodu namontovány kamery a 
vrátná toto místo sleduje – zařídil p. Mašek. 
                    - výhledově by bylo vhodné zavést elektronické třídní knihy. 
 
Usnesení: Školská rada GLP schválila Výroční zprávu GLP za školní rok 2011/2012. 

 
Ověřil: PaedDr. Josef  Mašek 
16. 11. 2012 
 
                                                                    Zapsala: PaedDr. Naděžda Kubešová 
 


