Zápis ze schůze Školské rady Gymnázia L. Pika Plzeň 8. 11. 2013
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 proběhly v loňském školním
roce, případně od začátku tohoto šk. roku:
- oslavili jsme 80. výročí kolaudace budovy školy a vznik 3. gymnázia Opavská ul.
- nejvýznamnější investicí bylo pořízení nového serveru a vybudování serverovny
z kabinetu německého jazyka, dále zaregulování otopného systému, výměna
čerpadel ve výměníkové stanici, řízení topení přes počítač, odstranění vlhkosti
v suterénu, oprava střechy tělocvičny, osazení nápisu názvu školy na atiku nad
hlavním vchodem a pořízení kamerového systému
- byla nově zpřístupněna elektronická žákovská knížka v systému Bakaláři
- jsou připraveny plánované investice – rekonstrukce toalet ve třech variantách,
vybudování multifunkčního sportoviště, projekt školní zahrady, výměna oken
- měli bychom mít obnovenou jednu učebnu výpočetní techniky
- od ledna zavedeme elektronickou třídní knihu
- příští školní rok se dostaneme na konečný stav 18 tříd, s čímž souvisí propouštění
- maturity se podařily, poprvé maturovala bilingva
- návrh přijímacího řízení pro příští školní rok: osmileté – SCIO z ČJ a M, šestileté –
část bez přijímaček, zbytek SCIO OSP, čtyřleté – část bez přijímaček, zbytek
vlastní zadání přijímacích zkoušek
- koncepce školy – zaměříme se zejména na jazykové vzdělávání a informatiku
- škola je zapojena v řadě projektů, např. COMENIUS, EDISON, Podpora
technického a přírodovědného vzděláváni Plzeňského kraje
- španělský divadelní soubor se každoročně účastní Národního i mezinárodního
žákovského divadla ve španělštině
- škola je zapojena do řady charitativních akcí, např. Nadace pro transplantaci
kostní dřeně, Haima, atd.
- máme nadstandardní nabídku tělovýchovných aktivit
- každoročně se na naší škole pořádají Krajské přehlídky SOČ, naše škola je
pověřena organizací 36. ročníku celostátního kola SOČ 13. - 15. 6. 2014
- výborně pracuje školní pěvecký sbor, reprezentoval nás mj. na přehlídce sborů
Gymnasia Cantant ve Valdštejnském paláci
3. Výroční zpráva školy
p. Kubešová – ve výroční zprávě je několik překlepů, které je třeba opravit. Např.
chybí přehled soutěží z fyziky.
Školská rada konstatovala, že Výroční zpráva GLP je formálně správná a na obvyklé
úrovni, a zprávu schválila.
4. Různé:
p. Kubešová – bylo by možné na dveře do jídelny namontovat Brano? Studenti
nechávají dveře otevřené a v jídelně je zima.

p. Mašek, p. Janoušek – možnost prověří
p. Janoušek – vyjádřil obavu, aby se podařilo do nových ročníků vybrat kvalitní
studenty, zatím k nám přicházejí populačně slabší ročníky
p. Kubešová – v inzerátech na studium na naší škole by mělo být české studium
prezentováno na stejné ploše jako bilingvní studium. Je důležité získat kvalitní
studenty, kteří budou schopni naši školu reprezentovat v soutěžích z přírodovědných
a technických předmětů. Úspěchy v těchto soutěžích nám přinášejí vyšší body do
programu Excelence středních škol a tím šanci uspět ve srovnání s ostatními gymnázii.
p. Janoušek – prostředky na inzerci jsou velmi omezené
p. Kubešová – návrh – KÚ PK by mohl jakožto zřizovatel uveřejňovat školám inzerci
zdarma v Krajských stránkách
Usnesení: Školská rada GLP schválila Výroční zprávu GLP za školní rok 2012/2013.
Ověřil: PaedDr. Josef Mašek
8. 11. 2013

Zapsala: PaedDr. Naděžda Kubešová

