
Zápis ze třetího zasedání Školské rady Gymnázia a SOŠ Plasy ze dne 07. 11. 2022 

 

Čas konání: 15:00 – 16:30 

Místo konání: sborovna v budově SOŠ 

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

Omluveni: V. Kuchtová, L. Černá 

Hosté: M. Lorenzová – ředitelka školy 

 

Program:  

1. Uvítání a poděkování za dosavadní činnost 

2. Seznámení se změnami ŠVP, schválení 

3. Obnovitelné zdroje energie ve veřejných budovách - výzva 

4. Informace ředitelky školy 

5. Různé 

6. Usnesení 

 

 

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

v předcházejícím období. Jednalo se převážně o připomínkování výroční zprávy loňského školního 

roku a její schválení. Dále o zajištění finančních prostředků na dopravu expedice za českou menšinou 

do Chorvatska v rámci projektu „Osidlování území za období monarchie“. 

Ad 2. Školská rada prošla jednotlivé změny týkající se ŠVP všech oborů. Tyto změny odsouhlasila na 

základě hlasování. Pět členů bylo pro, jeden člen chyběl, nikdo nebyl proti. Školní vzdělávací 

programy se zpětnou platností od 1. září 2022 budou uloženy v ředitelně školy. 

Ad 3. Na základě doporučení proběhlo předběžné jednání s energetickým poradcem Martinem 

Lepkou, který se specializuje na úspory energií včetně realizací fotovoltaických elektráren. Prvotní 

návrh plánu fotovoltaické elektrárny bude zaslán na Odbor regionálního rozvoje a územního plánu 

v Kralovicích ke schválení vzhledem k tomu, že se budovy školy nacházejí v krajinné památkové zóně 

Plasko. Navíc budova školy SOŠ ve Školní ulici je jednou z kulturních památek v Plasích, kde by 

fotovoltaiky musely být umístěné na přidružených budovách. Zároveň se diskutovalo i o jiných 

možnostech úspory, a to: tepelná čerpadla, osvětlení, retenční nádrže ad. 

Ad 4. Ředitelka školy M. Lorenzová informovala o přípravách plánované výměny oken v severní části 

budovy, o projektech, kterých se studenti G a SOŠ Plasy účastní (Erasmus +, Projekt pro mládež ve 

spolupráci s německým partnerem…), o kladech Studentské rady při G a SOŠ Plasy. Dále informovala 

o vzdělávacích kurzech, které probíhají v Domě techniky. 

Ad 5. Pan Grüner a pan Vanka informovali o stávajících možnostech řešení otázky energií, o 

možnostech financování.  Pan Grüner zdůraznil důležitost praxí v zahraničí, znalost cizích jazyků a 

vedení studentů k samostatnosti, aby měli po ukončení studia dobré uplatnění na trhu práce.  

 



Ad 6.  

Školská rada schvaluje: 

- školní vzdělávací programy oborů Gymnázia a SOŠ Plasy se zpětnou platností od 1. září 2022.  

        

Školská rada bere na vědomí: 

- informace o realizaci energetických úspor, 

- informace ředitelky školy, 

- informace p. Grünera a p. Vanky. 

 

Zapsala: Mgr. Kateřina Müllerová 

Ověřila: Mgr. Jindřiška Adámková 


