Zápis ze schůze Školské rady Gymnázia L. Pika Plzeň 17. 5. 2013

Přítomni: PaedDr. J. Mašek, PaedDr. N. Kubešová, Mgr. R. Hronek, L. Študlarová, A. Janoušek,
Omluven: Mgr. M. Brabec, Ing. Z. Trmota

1. Zahájení – p. Mašek
2. p. Janoušek – seznámil přítomné se zásadními novými věcmi:
nedoplatek elektřiny za I. kvartál zaplatí KÚ PK
od začátku příštího školního roku je z důvodu organizačních změn zrušeno
jedno pracovní místo, za rok bude ze stejného důvodu zrušeno další
v současné době provádí firma FRIM regulaci otopného systému
o prázdninách se bude opravovat a zateplovat střecha tělocvičny, plánované
náklady jsou 350 000,- Kč, uhradí KÚ PK
o prázdninách bude probíhat sanace učebny S1 a knihovny v rozsahu 1,7 mil.
Kč. Současný stav už je klasifikován jako havárie, uhradí KÚ PK
během prázdnin bude vybavena nově učebna VT, 540 000,- Kč, provede firma
FRIM
kabinet fyziky participuje na projektu Podpora technického a přírodovědného
vzdělávání v rozsahu 3,8 mil. Kč, ze kterého by se mj. měla zrekonstruovat
laboratoř fyziky
do konce prázdnin bude na škole nápis s názvem školy – provede firma
ŠLECHTA přesné výpalky
příští školní rok bude v červnu na naší škole probíhat celostátní přehlídka SOČ
o prázdninách 2014 se budou rekonstruovat toalety, náklady 5,5 mil. Kč
13. 6. 2013 proběhne na naší škole ve spolupráci se Syndikátem novinářů akce
Dokumenty, které nikdy nikdo neviděl (jsou to filmy) a následně beseda s
režiséry
3. Projednávání rozpočtu
p. Janoušek – rozpočet je ve standardní výši, nominální snížení odpovídá poklesu
počtu studentů
p. Kubešová – jak se využívají peníze z pronájmu tělocvičny?
p. Mašek – pronájem tělocvičny je VHČ, peníze se vracejí do rozpočtu školy
p. Janoušek – na rekonstrukci toalet by mohlo být v r. 2014, je to přislíbeno p.
Stručkem
4. Různé
p. Janoušek, p. Mašek – letos bude poprvé maturovat třída bilingvního španělského
studia, očekáváme významné španělské hosty a jsme plni očekávání, jak to dopadne
p. Kubešová – kolik studentů z této třídy se hlásí na VŠ do španělsky mluvících zemí?

p. Janoušek – cílem této formy studia není vysloveně příprava na studium v zahraničí,
studentům má studium spíš rozšířit příležitosti. Z letošního maturitního ročníku se
hlásí např. na filosofii, hispanistiku, překladatelství, lékařskou fakultu, biomedicínu,
ekonomiku, práva. Jedna studentka má zájem o studium v Anglii. Vysloveně do
španělsky mluvící země se nehlásí nikdo.

Usnesení: Školská rada GLP projednala a bere na vědomí rozpočet na rok 2013.
Ověřil: PaedDr. J. Mašek
17. 5. 2013

Zapsala: PaedDr. Naděžda Kubešová

