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Zápis z jednání dne 11. ervna 2007 

ítomni: Ing. L. Brabec, PaedDr. J. Duchková, JUDr. J. Havlí ková, J. Strobach 
Nep ítomni: T. Bálková, O. Pospíšil - omluveni 

 Byl projednán návrh rozpo tu školy na rok 2007 (rozpo et provozních náklad  obdrželi 
lenové rady s p edstihem e-mailem). 

O nastávajících prázdninách prob hnou ve škole 3 velké investi ní akce: 
- nová fasáda budovy školy ze dvora, celkové náklady 1,4 mil. K  (1,3 mil. K  dotace 

sta a památká  + 0,1 mil. K  vlastní prost edky školy) 
- nový vým ník a horkovod, celkové náklady 1,4 mil. K  (pln  pokryje dotace 

krajského ú adu) 
- oprava t locvi ny, celkové náklady 0,21 mil. K  (0,15 mil. K  dotace ÚMO 3 + 

0,06 mil. K  vlastní prost edky školy) 
 Dr. Duchková seznámila p ítomné s pr hem a výsledky „Maturit nane isto“ a 

maturitních zkoušek. 
 2 lenové Školské rady již nemají ke škole bezprost ední vztah – T. Bálková 

odmaturovala a p estane být studentkou školy, O. Pospíšil p estane být rodi em 
studenta naší školy (jeho dcera též odmaturovala). Vzhledem k tomu, že funk ní 
období sou asné školské rady vyprší na podzim p íštího roku, navrhla Dr. Havlí ková, 
zda by O. Pospíšil nez stal lenem rady do konce jejího funk ního období. Projedná 
s ním Dr. Duchková. 

 Masarykovo gymnázium Plze , sousedící s naší školou p es dv r, získalo z krajského 
adu finan ní dotaci pro vybudování výdejny ob , sloužící pro ob  sousedící školy. 
tší podíl kapacity p ipadne gymnáziu (zd vodn ní celé investice je stravování 

student  nižších ro ník  víceletého gymnázia). P ípadný podíl kapacity pro naši školu 
projedná s editelkou gymnázia Dr. Havlí ková. 
Diskutovalo se o sou asné možnosti stravování student . 

Zapsal: Luboš Brabec 


