Zápis z 1. zasedání Školské rady Gymnázia a SOŠ Plasy
Datum a čas konání: 10. 1. 2018 od 15.00 do 16.15 hodin
Místo konání: ředitelna v budově SOŠ
Přítomni: M. Lorenzová M. Janeček, L. Mlnářík, P. Bulín, Š. Zíková, I. Grüner, R. Trylčová,
Program: 1. Informace ředitelky školy o průběhu voleb do školské rady na období 2018 - 21
2. Volba předsedy
3. Volba zapisovatele
4. Informace ředitelky školy o aktuálním dění ve škole
5. Různé
6. Usnesení
Ředitelka školy Mgr. Markéta Lorenzová přivítala a představila nové členy školské rady.
Ad 1. V listopadu 2017 byla zvolena nová školská rada:
Zástupci rodičů: Milan Janeček, DiS
Ladislav Mlnářík
Zástupci pedagogů: Mgr. Pavel Bulín
Ing. Šárka Zíková
Za zřizovatele (Plzeňský kraj) byli nominováni: Ivo Grüner
Mgr. Radka Trylčová

Ad 2., 3. Proběhly volby, kdy byl zvolen Mgr. Pavel Bulín předsedou rady a Ing. Šárka Zíková
zapisovatelkou.
Ad 4. Ředitelka školy informovala členy rady o aktuálním dění ve škole. Zmínila investice do
kuchyně SOŠ, domov mládeže (DM) bude vybaven novým nábytkem, plánuje se využít půdní
prostor DM pro volnočasové aktivity studentů, nová kotelna pro gymnázium. Na gymnáziu je
nutno opravit střechu nad šatnami u tělocvičny, plánují se také nové dveře v budově
gymnázia.
Mgr. M. Lorenzová také zmínila nutnost projednat ještě na jaře změnu ŠVP (školní vzdělávací
plán) - na gymnáziu zařadit do geografie problematiku GPS a na SOŠ oddělit více programy

oborů veterinářství a agropodnikání, aby se mohlo podle nového ŠVP učit již od září.
Ředitelka školy hovořila také o problematice ochrany osobních údajů.
Ad 5. Pan I. Grüner vyzvedl práci pedagogů školy, ředitelky školy Mgr. M. Lorenzové
v uplynulém období, kteří ve škole udělali veliký kus práce, a pochválil také práci minulé
školské rady. Zmínil význam zemědělství na venkově a zdůraznil také v souvislosti s tím
důležitost konání Zemědělské výstavy na Hadačce, na které se každoročně prezentuje také
SOŠ Plasy.
Zástupce rodičů M. Janeček vznesl dotaz, zda se počítá s otevřením bufetu na gymnáziu.
Podle „pamlskové vyhlášky“ je ale otevření bufetu problematické. Ředitelka školy bude ještě
uvažovat o tom, zda by bylo možné bufet otevřít. M. Janeček zmínil také problematické
místo na přecházení (zastávka autobusu u bývalé budovy Lesy ČR). Toto místo je
nebezpečné. M. Janeček vyfotí dopravní situaci při ranní špičce a zašle ji I. Grünerovi. Byla
vznesena pochvala na motivující výukové metody nového vyučujícího zeměpisu V. Jíchu
Zmiňován byl i plánovaný obchvat Plas. Vzdálenost z Kralovic do Plzně utem bude do
budoucna možné urazit za pouhých 20 minut. Vzniká tak ale časová disproporce dopravy
autobusem, kterému stejná cesta trvá 60 minut kvůli zajíždění do Třemošné. Bylo by možné
alespoň některé autobusy zrychlit tím, že by přes Třemošnou nejely?

Ad 6.
Školská rada bere na vědomí:


Informace ředitelky školy o průběhu voleb do školské rady na období 2018 – 21
a informace o aktuálním dění na škole

Śkolská rada ukládá:



M. Janečkovi vyfotit a zaslat p. Grünerovi dopravní situaci u autobusové zastávky
při ranní špičce
I. Grünerovi zjistit, zda by bylo možno, aby některé autobusové spoje
Kralovice – Plzeň nejezdily přes Třemošnou

Zapsala Š. Zíková

-------------------------------------------------------Mgr. Pavel Bulín - předseda

