
Zápis z druhého zasedání Školské rady Gymnázia a SOŠ Plasy ze dne 31.8.2022 

 

Čas konání: 15:00 – 16:30 

Místo konání: sborovna v budově SOŠ 

Členové: J. Adámková, K. Müllerová, P. Vanka, I. Grüner, L. Černá 

Omluveni: V. Kuchtová 

Hosté: M. Lorenzová – ředitelka školy, p. Prantner 

 

Program:  

1. Uvítání a poděkování 

2. Jmenování Petra Vanky jako nového člena školské rady 

3. Změny ve školním řádě, ŠVP  

4. Informace ředitelky školy 

5. Informace p. Prantnera  

6. Různé 

7. Usnesení 

 

Ad 1. V úvodu uvítala předsedkyně J. Adámková stávající členy a poděkovala za činnost školské rady 

v předcházejícím období. 

Ad 2. Pan Vanka byl jmenován Radou Plzeňského kraje dne 29. června 2022 místo Mgr. Radky 

Trylčové, která byla odvolána.  

Ad 3. Školská rada prošla jednotlivé změny týkající se Školního řádu Gymnázia a SOŠ, Plasy. Tyto 

změny odsouhlasila. Pět členů bylo pro, jeden člen chyběl, nikdo nebyl proti. Školní vzdělávací 

program bude k dispozici k 15. 10. 2022, po tomto datu předsedkyně rozešle ŠVP k prostudování a 

schválení. Stejně tak i výroční zprávu za loňský školní rok. 

Ad 4. Ředitelka školy M. Lorenzová informovala o současném stavu studentů, o projektech, do 

kterých je škola zapojena. Zmínila se o expedici do Chorvatska, oblasti se silnou českou menšinou, 

která se uskuteční v rámci projektu „Osidlování území za období monarchie“. V souvislosti s touto 

expedicí požádala pana Vanku o příspěvek na autobus. Dále informovala o proběhlých úpravách 

prostranství před školou a o přípravách týkajících se výměny oken.  

Ad 5. Pan Prantner informoval o Domě techniky, o zřízení místnosti pro výuku, zdůraznil důležitost 

spolupráce se školou. 

Ad 6. Pan Grüner informoval o různých způsobech řešení otázky energetické krize, o možnostech 

investic. Zdůraznil důležitost udržení mladých lidí v našem regionu, budování pracovních příležitostí, 

motivaci mladých lidí ke stážím v zahraničí. K. Müllerová informovala o projektech s německými 

partnery, o navázání spolupráce s EJPO, o pokračování výměn studentů v zemědělském oboru, o 

navázání partnerství města Plasy a Freihung.  

 



Ad 7.  

Školská rada schvaluje: 

- Školní řád ke dni 31. 8. 2022 (Školní řád nabývá účinnosti dnem 1. září 2022) 

        

Školská rada bere na vědomí: 

- změny ve složení školské rady, 

- informace ředitelky školy, 

- informace J. Prantnera, I. Grünera a K. Müllerové. 

 

Zapsala: Mgr. Kateřina Müllerová 

Ověřila: Mgr. Jindřiška Adámková 

 


