
Školská rada při Jazykovém gymnáziu Pavla Tigrida Ostrava-Poruba, příspěvková organizace; G. 
Klimenta 493/3, 708 00 Ostrava-Poruba 
 

Zápis ze zasedání Školské rady při JGPT, 10. dubna 2018 

 

Přítomni: Ing. Michaela Boščíková, Mgr. Karin Broukalová, prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D., 

Mgr. Taťána Mikulenková, Ing. Marcela Tomisová, PhDr. Jaroslava Wenigerová  

Host: Ing. Monika Kocháňová, ředitelka školy. Přizvána k prvním dvěma bodům. 

Program a průběh jednání: 

1. Úpravy ŠVP  

Ředitelka školy informovala o akutní nutnosti navýšit počet hodin matematiky v souvislosti se 

zavedením povinné společné maturitní zkoušky z tohoto předmětu. Pro stávající studenty 1. 

ročníku a třídy 3. E bude zřízen seminář Matematika plus. Ředitelka školy zaručila, že v tomto 

semináři bude dostatek volných míst pro všechny zájemce.  K tématu, k němuž se ŠR dle 

zákona, vyjadřuje, byla vedena podrobná diskuze. 

Doporučení: Chystané úpravy ŠVP s ohledem na zvýšení počtu hodin matematiky, které by 

měly být realizovány od 1. 9. 2018, neřešit na úkor jazykového vzdělávání. 

Doporučení schváleno všemi hlasy. 

2. Rozpočet školy na rok 2018:  

Ředitelka školy informovala o nákladech v minulém kalendářním roce, průběhu dohodovacího 

řízení  a o možných cestách vedoucích k řešení  nedostatku finančních prostředků na mzdy 

zaměstnanců.  ŠR rozpočet na rok 2018 projednala a doporučuje: 

Ředitelka školy připraví základní informaci pro členky školské rady o tom, jak bude vedení školy 

řešit nedostatek finančních prostředků v přímých nákladech. Dále pověřuje předsedkyni 

jednáním s vedoucí oddělení přímých nákladů Iwettou Kožusznikovou.  V případě, že situace 



nebude moci být řešena granty či spojováním skupin výchovných předmětů (na úkor kvality 

výuky), doporučuje školská rada zřizovateli – odboru školství převést 80 procent ze zlepšeného 

hospodářského výsledku do fondu odměn (v nejbližším možném termínu). 

 Schváleno všemi hlasy. 

3. Jednací řád:  

Na základě připomínek členek ŠR a stanoviska právního byl projednán nový návrh Jednací ho 

řádu ŠR.  

Diskuse o tom, jak budou členky  ŠR komunikovat s těmi, jež ve ŠR zastupují.  S podněty v rámci 

kompetencí  ŠR je možno se obracet písemně prostřednictvím volených zástupců.  E-mailová 

adresa: /skolskarada@jazgym.cz/  Na webových stránkách školy u jmen jednotlivých členek ŠR 

bude uvedeno, koho ve ŠR zastupují.  

Schváleno všemi hlasy. 
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Zpracovala: Mgr. Taťána Mikulenková 

 


