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Zápis z jednání schůze Školské rady Gymnázia Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21  

 

Přítomni: JUDr. Jaroslava Havlíčková, Mgr. Martina Tetzeliová, Pavel Ruml, Mgr. Jana Recmanová, 

Mgr. Pavel Janča, Mgr. Aleš Janoušek 

 

Nepřítomen: Mgr. Miroslav Brabec  

 

1) Představení nového vedoucího oddělení organizace školství pana Jaroslava Sokola JUDr. Havlíčko-

vou  

 

2) Úprava před hlavním vstupem do GLP  

- Strom přání a odhalení pomníku Luďku Pikovi 

 

3) Informace o vylepšení učebního prostředí 

- výměna oken – barva byla vybrána památkáři 

- záměr vybudovat 1. krajské bezbariérové gymnázium – výtah nebo výtahy + toalety 

Mgr. Janoušek – architekt Dragoun vypracuje studii (cca 43.000,-Kč včetně DPH)  

JUDr. Havlíčková – v rámci kraje projekt ITI pro 7 škol – nutné mít vše připravené k realizaci do 

podzimu 2016 

 

4) 56. Výzva OP VK, projekt Boření jazykových bariér 

- během letních prázdnin příprava na výběrové řízení  

- jazykový kurz do Anglie pro 40 studentů + 3 učitelé v termínu 8. – 14. listopadu 2015, v ceně je 

zahrnuto všechno kromě vstupů (cca 80 £) 

- jazykový kurz do Španělska pro 30 studentů + 3 učitelé v termínu 5. – 12. prosince 2015, v ceně 

je zahrnuto všechno kromě zpáteční letenky (7.270,- Kč)  

 

5) Získání grantu Erasmus+ 

- projekt: Učení se s emocemi 

- 5 škol: Jaca a Valencie (Španělsko), Eaubonne (Francie), Beaumont (Belgie) a GLP  

- koordinátorem je škola ve Valencii  

- tvorba aktivit ve škole 

- krátkodobé mobility do každé ze škol – duben 2016 Plzeň 

- divadlo ve Valencii a v Plzni 

- dlouhodobé mobility ve Valencii (3 měsíce) 

- grant na koordinaci a cestovní náklady 

- chybí pobytové náklady a diety – snaha ušetřit a předělat grantovou smlouvu 

JUDr. Havlíčková – peníze čerpat v rámci provozních nákladů, rozpočet na příští rok je již schvá-

len, zastavit se na konzultaci na KÚPK OŠMS v březnu 2016 
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6) Počítače 

- minulý rok inovace počítačové učebny, ale v druhé učebně jsou zastaralé počítače z roku 2005 

(nelze nainstalovat Windows 7 nebo 8) – nutná investice cca 500.000,- Kč 

- dalším problémem je jazyková učebna S1 (počítače z let 2005 a 2006) a kabinety 

- z různých projektů se zajistily notebooky pro jednotlivce 

- snaha hledat projekty  

- JUDr. Havlíčková – únor/březen 2016 bude nová výzva (učebna informatiky pravděpodobně ne, 

ale učebna S1 asi ano) 

 

7) Významné školní akce 

- Noc vědců ve spolupráci s Techmania Science Center v prostorách gymnázia – velmi povedená 

akce  

- Týden hispánské kultury – účast na přenáškách o Kolumbii a telemost s Markétou Pilátovou 

- Celostátní soutěž pěveckého sboru GLP – Opava Cantant 

- Projekt francouzského jazyka Mix´cities Limoges 

- Vánoční koncert – 8. 12. v Domě hudby 

 

8) úspěšnost GLP při získání grantů 

- grant od UMO 4 – pěvecký sbor 

- finanční podpora z Fondu hejtmana KÚ PK pro pěvecký sbor 

- grant od Plzeňského kraje – španělské divadlo 

 

9) Dodatek školního řádu a jeho aktuální znění k 1. 9. 2015  

- Návrh: 

Pro konání sportovních kurzů je nutné kurz naplnit z 80 % v rámci příslušného ročníku dle ŠVP. 

Doplňování žáky z jiných ročníků není možné. Žáci úplně uvolnění z tělesné výchovy se sportov-

ních kurzů neúčastní. 

Schváleno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

 

10) Výroční zpráva GLP 

- výroční zpráva schválena a podepsána všemi přítomnými členy  

 

 

 V Plzni 09. 10. 2015       Zapsala: Mgr. Jana Recmanová 

Ověřil: Mgr. Pavel Janča 
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