
Zápis z prvního zasedání Školské rady Gymnázia a SOŠ Plasy ze dne 6.10.2021 

 

Čas konání: 15:00 – 16:30 

Místo konání: ředitelna v budově SOŠ 

Přítomni: M. Lorenzová – ředitelka školy, J. Adámková, K. Müllerová, V. Kuchtová, R. Trylčová (online) 

Omlouvali se: I. Grüner, L. Černá 

Program: 1. Seznámení s novými členy školské rady 

    2. Volba nové předsedkyně školské rady  

     3. Informace ředitelky školy 

     4. Různé 

     5. Usnesení 

 

Ad 1.   Ředitelka G a SOŠ Plasy Mgr. Markéta Lorenzová přivítala členy školské rady a seznámila je 

s průběhem prvního zasedání. V úvodu se představili přítomní členové školské rady pro následující 

období 2021 – 2024, která je ve složení: 

 

Zástupci pedagogických pracovníků: Mgr. Jindřiška Adámková, Mgr. Kateřina Müllerová 

Zástupci rodičů a zletilých studentů: Mgr. Vendula Kuchtová, Lucie Černá 

Zástupci zřizovatele: Ivo Grüner, Mgr. Radka Trylčová 

 

Zástupce zřizovatele Radka Trylčová informovala o připravované možnosti následného vzdělávání 

studentů oboru veterinářství na VOŠ. Zmínila se také o Ing. Jiřím Prantnerovi v souvislosti se 

sdružením pro podporu a rozvoj technologií v Plzeňském kraji (Klastr Chytrý Plzeňský kraj). 

Zástupkyně pedagogických pracovníků seznámily ostatní s vizí svého členství ve školské radě 

(spolupráce mezi školou, studenty a veřejností, nové projekty a inspirace pro zkvalitnění výuky). 

Zástupce rodičů Vendula Kuchtová se podělila o své postřehy z období distanční výuky, způsob výuky 

hodnotila kladně.  

 

Ad 2.   Mgr. Markéta Lorenzová řídila volbu předsedy a jednatele. Do funkce předsedkyně školské 

rady byla na základě hlasování zvolena Mgr. Jindřiška Adámková a jednatelkou Mgr. Kateřina 

Müllerová.  

 

Ad 3.   Ředitelka školy informovala o změnách týkajících se budovy SOŠ (úprava dvora, plánovaná 

úprava prostranství před budovou a výměna oken). Dále informovala o dokončení parkoviště před 

budovou gymnázia. Také zmínila průběh řešení nedostatku teplé vody v domově mládeže a realizaci 



projektu „Příběhy našich sousedů“. Jako úkol do budoucna stanovila zlepšení praxe oboru obchodní 

akademie.  

 

Ad 4.     Kateřina Müllerová informovala o nadcházející akci Sochařské sympozium dne 21.10. 2021, 

která je určena pro amatérské sochaře z řad studentů i veřejnosti a bude se konat na dvoře SOŠ. Dále 

hovořila o připravované spolupráci SOŠ a města Plasy s německým partnerem Markt Freihung 

v oblasti mapování společné historie.  

 

Ad. 5.  

Školská rada bere na vědomí 

- informace ředitelky školy 

- informace členů školské rady 

 

Školská rada schvaluje 

- volbu nové předsedkyně školské rady Mgr. Jindřišky Adámkové a jednatelky Mgr. Kateřiny 

Müllerové 

 

Zapsala: Mgr. Kateřina Müllerová 

Ověřila: Mgr. Jindřiška Adámková 

 

 

 


