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, 12. března 2021

Přítomni: Prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D., Ing. Šárka Žídková, Mgr. Karin Broukalová, Mgr. Hana
Burešová
Omluveni: Mgr. Iva Dedková, Ph.D, Bc. Patrik Scheithauer
Host: Ing. Monika Kocháňová
Z důvodu nouzového stavu a omezení volného pohybu občanů proběhlo jednání distanční způsobem
on-line prostřednictvím videokonference přes platformu MS Teams.
Program a průběh jednání:
1. Přivítání a úvodní slovo ředitelky školy o situaci a dopadech epidemických opatření na chod školy
a o plnění cílů výuky v roce 2020. Rada byla informována o výsledcích maturitních zkoušek a
o nárůstu v počtu úspěšně složených mezinárodních jazykových zkoušek.
2. Ředitelka školy podala podrobný komentář k dokumentu Zpráva o činnosti a plnění úkolů
Jazykového gymnázia Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, jenž se zabývá
rozbory hospodaření školy v minulém kalendářním roce. Všechny podněty, které členové rady
zaslali paní ředitelce před zasedáním, byly zapracovány. Členky Školské rady při JGPT věnovaly při
diskusi zvláštní pozornost analýze čerpání prostředků v rámci investičního fondu a fondu odměn.
Mezi hlavní investiční akce roku 2020 patřilo zavedení bezdrátového připojení internetu, zajištění
bezpečnosti objektu školy, vybudování nového zázemí pro provozní zaměstnance. Dále paní
ředitelka seznámila radu s investičními akcemi započatými v roce 2020, jako je nástavba tzv.
domečku a rekonstrukce některých místností v budově A, ke kterým byla zpracována
architektonická studie. K dalšímu postupu realizace zřizovatel vyjádřil souhlasné stanovisko. Mezi
další plánované akce v roce 2021 patří např. vestavba výtahu (8/2021), zakoupení 15 ks
notebooků pro potřeby pedagogů atd. Byly zmíněny i investiční akce Městského obvodu Poruba,
které budou mít přímý dopad na chod školy, jako je revitalizace ul. Gustava Klimenta (7/2021),

či realizace podzemního parkoviště a výstavba sportovního hřiště pro žáky gymnázia. Analýza
pokračovala informacemi o navýšení mzdových prostředků a růstu platů pedagogických a
nepedagogických pracovníků, ke kterému došlo v lednu 2021 v oblasti tarifních i nadtarifních
složek platu. Ředitelka školy také objasnila rozdíl mezi způsobem výpočtu výkonových odměn
v minulosti, který se odvíjel od počtu žáků, kdežto nyní závisí na počtu odučených hodin za týden,
tzv. faktor PH MAX. V případě JGPT vedla změna výpočtu k významnému navýšení přidělených
prostředků, ze kterých se mohou vyplácet odměny za mimořádné pracovní aktivity zaměstnanců.
3. Závěr: Školská rada bere Zprávu o rozboru hospodaření organizace v roce 2020 na vědomí.
4. Návrhy a doporučení:


ŠR doporučuje doplnění úvodní části zprávy Rozboru hospodaření o aktuální informace, např.
o údaje týkající se úspěchů v nedávné době, nového vybavení školy atd.



S ohledem na plánovanou realizaci nástavby budovy tzv. domečku a rekonstrukce některých
místností v budově A ve 2 etapách, rada doporučuje vypsat výběrová řízení na dodavatele
odděleně.



ŠR podporuje rozhodnutí vedení školy tvořit rezervu ve fondu odměn z důvodu nejistoty
v době pandemie, pokud následně zajistí účelné rozdělení prostředků.



ŠR doporučuje seznámit s metodikou odměňování, tzv. směrnicí pro vyplácení odměn,
zejména nové zaměstnance a samozřejmě všechny zaměstnance při aktualizaci tohoto
předpisu.

5. Předsedkyně rady prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D, poděkovala paní ředitelce za podrobnou
analýzu dokumentu a také vyjádřila poděkování všem vyučujícím a zaměstnancům školy za
příkladnou práci a dosažené úspěchy v nelehkém roce 2020.

V Ostravě dne 12. 3. 2021
Zpracovala: Mgr. Karin Broukalová

