
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 dne 14. března 2019 

 

Přítomni: PhDr. Jaroslava Wenigerová, prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D. , Ing. Marcela Tomisová,  

Mgr. Taťána Mikulenková,  Mgr. Karin Broukalová  

Omluvena:  Ing. Michaela Boščíková 

Host: Ing. Monika Kocháňová, ředitelka školy 

 

Program a průběh jednání: 

1. Rozbory hospodaření organizace za rok 2018 

Ředitelka školy podala komentář k dokumentu Zpráva o činnosti a plnění úkolů Jazykového 

gymnázia Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, jenž se podrobně zabývá 

rozbory hospodaření školy  v minulém kalendářním roce. Členky Školské rady věnovaly při diskusi 

zvláštní pozornost analýze čerpání prostředků v rámci investičního fondu, fondu odměn a fondu 

kulturních a sociálních potřeb.  

 Ředitelka školy informovala radu o plánu školy opravit v roce 2019 zpevněnou plochu dvora, 

která slouží k parkování aut zaměstnanců. Dále popsala vývoj jednání týkajícího se výstavby 

podzemního parkovacího domu na pozemku školního hřiště. Dle dostupných informací je Krajský 

úřad Moravskoslezského kraje a Městský obvod  Ostrava - Poruba stavbě nakloněn a v roce 2019 

bude probíhat schvalovací řízení. Jazykovému gymnáziu Pavla Tigrida byla v souvislosti s touto 

stavbou přislíbena Úřadem městského obvodu Poruba kompletní rekonstrukce sportovního 

hřiště školy. 



V rámci analýzy fondu odměn bylo zjištěno, že i přes nárůst tarifních platů osobní příplatky a 

odměny pedagogických a nepedagogických zaměstnanců poklesly. Ředitelka školy nastínila nová 

kritéria pro udělování nenárokových složek platu, jež budou předmětem diskuse nejprve mezi 

vedením a Odborovou organizací Jazykového gymnázia Pavla Tigrida, následně v širším plénu. 

U fondu kulturních a sociálních potřeb paní ředitelka vysvětlila důvod použití jeho prostředků, 

např. nákup kávovaru v roce 2018, zároveň uvedla částku 7 100 Kč, kterou každý zaměstnanec 

může využít dle svého uvážení, např. na penzijní připojištění, na rekreaci atd.  

Závěr: Školská rada bere Zprávu o rozboru hospodaření organizace v roce 

2018 na vědomí.   

2. Podněty k diskusi: 

Předsedkyně Školské rady PhDr. Jaroslava Wenigerová požádala ředitelku školy, aby radě 

poskytla informace k výsledku šetření  Hodnocení síly pracoviště, kterou pro své školy objednal 

Moravskoslezský kraj.  Ředitelka školy uvedla oblasti, ve kterých škola vykázala slabiny, konkrétně 

oblast průhlednosti odměňování a oblast komunikace. Jelikož část otázek v předloženém 

dotazníku nebyla přizpůsobena školnímu prostředí, členky ŠR, které měly možnost se 

s dotazníkem seznámit, vyjádřily se kriticky ke kvalitě dotazníku a způsobu jeho hodnocení.  

Nicméně snahy vedení školy napravit výše zmiňované slabé oblasti si ŠR velmi cení.  

Mgr. Taťána Mikulenková prezentovala podnět týkající se změn v rozvrhu vyučování a požadavku 

vedení školy, aby všichni pedagogové a žáci školy každý den sledovali e-mailovou schránku či 

webové stránky školy do 20.00 hodin. Členky rady v rámci diskuse ocenily snahu vedení školy, 

aby pokud možno byly všechny suplované hodiny odučeny aprobovaně, na druhou stranu zmínily 

základní potřebu psychohygieny učitele i žáka a doporučily svolání případové konference, která 

by vedla ke vzájemné shodě a spokojenosti. Např. hledáním jiné formy, než povinností sledovat i 

ve večerních hodinách internetové stránky školy, notabene ve volném čase pedagogů i žáků. 



Mgr. Karin Broukalová předala radě podnět, který byl v písemné podobě zaslán Školské radě 

pedagogickým pracovníkem školy, s požadavkem na pravidelné informace a možnost 

spolurozhodovat o čerpání prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb. Členky Školské rady 

považují tento požadavek za přirozeně oprávněný a doporučují pravidelně seznamovat všechny 

zaměstnance školy s informacemi o tvorbě fondů a jejich čerpání.     
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Zpracovala: Mgr. Karin Broukalová 

Zápis odsouhlasen předsedkyní ŠR 


