Zápis ze 6. jednání Školské rady Gymnázia a SOŠ Plasy, Školní 280
Datum konání: 30. 3. 2017
15.00 hod. – 16.10 hod.
Místo konání: ředitelna SOŠ Plasy
Přítomni: Mgr. Pavel Bulín, p. Ivo Grüner, Ing. Šárka Zíková, p. Pavel Fojtík, pí Veronika Kalivodová
Hosté: pí Markéta Boudová – ekonomka Gymnázia a SOŠ Plasy
Omluven: p. Milan Janeček, DiS

Program:
1. Přivítání a zahájení
2. Kontrola usnesení z minulého jednání
3. Informace o rozpočtu školy na rok 2017/18
4. Informace o přijímacím řízení
5. Informace o projektech na Gymnáziu a SOŠ Plasy
6. Informace o aktivitách gymnázia
7. Různé a diskuze

Ad 1/ Předseda školské rady (ŠR) přivítal přítomné a zahájil jednání.
Ad 2/ Předseda konstatoval, že usnesení z minulého jednání byla splněna.
Ad 3/ Paní M. Boudová seznámila přítomné s rozpočtem školy na rok 2017/18. Členové ŠR vzali
informaci na vědomí. V minulém školním roce byla vyměněna okna v přízemí budovy SOŠ, nová
plastová okna v domově mládeže (DM) a byla připravena projektová dokumentace na rekonstrukci
DM, která bude provedena o prázdninách. Byla opravena střecha tělocvičny gymnázia a byl
zabezpečen vstup do SOŠ. Byly opraveny také věžní hodiny na budově SOŠ a služební byt. Paní
Boudová seznámila členy ŠR s investičním plánem školy na období 2017 – 2021.
Ad 4/ Předseda dále informoval přítomné o stavu přijímacího řízení: nejvíce studentů se hlásí na obor
veterinářství a do osmiletého gymnázia. Méně studentů podalo přihlášky do čtyřletého gymnázia a
na obor obchodní akademie a agropodnikání. Počet přihlášených je ale vyšší než v minulých letech a
v souvislosti s tím upozornil pan Grüner na vyšší počet žáků, který se očekává asi za 6 let. Bylo by
dobré se na tuto situaci připravit a pan Grüner doporučuje místo jedné třídy oboru veterinářství
otevřít v daném období třídy dvě.

Ad 5/ Předseda ŠR informoval členy ŠR o projektech realizovaných na škole:
Projekty realizované (tzn. projekty nové)
Turistický pavouk – projekt z programu Erasmus+ klíčová aktivita KA2 – spolupráce 5 partnerů (GaSOŠ
Plasy, Smiltene Lotyšsko, Gymnázium Steyr Rakousko, Zvolen Slovensko, Regionální hospodářská
komora PK)
ECVT – projekt z programu Erasmus+ klíčová aktivita KA2 – spolupráce 4 škol (Lotyšsko, Francie,
Estonsko a Česko GaSOŠ Plasy)
Projekty, u kterých probíhá udržitelnost
Poznej a porovnej – projekt z programu přeshraniční spolupráce Plasy – Regensburg – skypekonference 4x za rok (18. 5. přijedou žáci Berufsschule Regensburg navštívit naši školu). Příští rok
proběhne poslední (pátý) rok udržitelnosti.
Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v PK – projekt KÚ PK zaměřený na zlepšení výuky
především v oblasti fyziky, chemie, biologie. Letos je realizován druhý rok udržitelnosti, příštím rokem
udržitelnost končí.
Projekty připravované
Šablony inkluze GaSOŠ Plasy – projekt MŠMT, chceme realizovat v období 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019.
Projekt je zaměřen na zlepšení výuky a vzdělávání na středních školách.
IROP - ITY – 66. výzva: Konektivita, bezbariérovost a vybavení kabinetů
Ad 6/ Ing. Š. Zíková seznámila přítomné s aktivitami gymnázia. Jsme členy klastru Mechatronika,
v jehož čele stojí Ing. Prantner. Díky této spolupráci se mohli např. studenti Anna Josífková (4. ročník)
a Lukáš Zahradník (oktáva) účastnit stáže ve firmě Kornplan. Gymnázium také spolupracuje se ZČU
Fakultou strojní, jejíž vyučující Ing. Roman Čermák, PhD. vede na naší škole volitelný předmět a
kroužek CAD. Pro profesní budoucnost studentů gymnázia je také velmi důležitá výuka předmětu:
Základy techniky v němčině, který se zde vyučuje již třetím rokem.
Š. Zíková pozvala přítomné na tradiční pochod Gympl na cestách organizovaný gymnáziem 1. 4. 2017.
Ad7/ Předseda ŠR seznámil členy rady s pozitivní informací, že nikdo z absolventů oborů obchodní
akademie a agropodnikání není veden na úřadu práce.
Obor veterinářství je na SOŠ velmi prestižní a v pololetí dosáhlo 17 studentů z 1 třídy na vyznamenání
(průměr známek do 1,5).
Pan I. Grüner zmínil možnost spolupráce SOŠ s Praktickou školou ve Zwieselu a slíbil pomoc při
navázání kontaktu s touto školou.

Školská rada bere na vědomí:







informaci o rozpočtu školy na školní rok 2017/18
informaci o přijímacím řízení
informaci o projektech realizovaných ve škole
informaci o aktivitách gymnázia
informaci o možné spolupráci SOŠ a Praktické školy ve Zwieselu (Německo)

Zapsala: Š. Zíková
………………………………………….
Mgr. Pavel Bulín – předseda

