Zápis z 5. jednání školské rady Gymnázia a SOŠ Plasy, Školní 280

Datum a čas konání: 18. 10. 2016, 16.00 – 17.30 h
Místo konání: ředitelna SOŠ Plasy
Přítomni: Mgr. Pavel Bulín, p. Ivo Grüner, Milan Janeček, DiS., Ing. Šárka Zíková

Hosté: Mgr. Markéta Lorenzová – ředitelka školy, Vojtěch Dlouhý za studentskou radu gymnázia
Omluveni: p. Pavel Fojtík
Nepřítomni: pí Veronika Kalivodová
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Přivítání a zahájení
Informace studenta – zástupce studentské rady gymnázia
Schválení výroční zprávy školy
Změna a schválení školního řádu
Různé a diskuze

Ad 1/ Předseda školské rady přivítal přítomné a zahájil jednání.
Ad 2/ V. Dlouhý (student septimy) zmínil projekt „Edison“, který se uskutečnil i v loňském školním
roce na naší škole. Bylo by dobré najít pro zahraniční studenty v tomto školním roce ubytování u
našich studentů (ne na internátu).
Přestěhování části gymnázia z budovy B do budovy A proběhlo v pořádku.
Bezpečnost našich studentů ve škole je také v pořádku. Na gymnáziu se používají pro vstup do
budovy karty, na SOŠ otisky palce.
Ad 3/ Výroční zpráva školy, kterou si členové školské rady mohli předem prostudovat, byla schválena všemi
členy ŠR.
Ad 4/ Paní ředitelka seznámila členy ŠR se změnami ve školním řádu. Školská rada změny ve školním řádu
schválila. Platnost nového školního řádu je od 1. 11. 2016. Vyznačené změny školního řádu budou umístěny
na web školy.

Ad5/

M. Janeček zmínil povedenou akci gymnázia: „Noc vědců“

P. Bulín připomněl Soutěž regionálních výrobců PK, kterou SOŠ spoluorganizovala. Předseda ŠR
zmínil přednášku S. Motla, která se bude konat v listopadu tohoto roku v místním kině pro studenty obou
částí škol v rámci projektu „Příběhy bezpráví“.
Š. Zíková seznámila členy ŠR s chystanou velkou akcí organizace Euregio a Gymnázia Plasy. V říjnu
2017 se město Plasy stane místem slavnostního zahájení „Gastchuljahr“. Euregio podporuje studium českých
žáků na bavorských školách. V tomto školním roce studují 3 studenti plaského gymnázia na školách
v Bavorsku.
Pan Ivo Grüner slíbil podporu od zřizovatele pro akce prezentující školu, především v rámci
spolupráce s partnery z cizích zemí (příhraniční spolupráce).

Školská rada schvaluje:



výroční zprávu školy
školní řád

Školská rada bere na vědomí:



informace studenta gymnázia
informaci Š. Zíkové o slavnostním zahájení “Gastchuljahr“ Euregia v říjnu 2017 v Plasích

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

