
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, 14. října 2019 

 

Přítomni: PhDr. Jaroslava Wenigerová, Mgr. Karin Broukalová, Ing. Michaela Boščíková, Ing. Marcela 

Tomisová,  Mgr. Taťána Mikulenková 

Omluvena:  prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.  

Host: Ing. Monika Kocháňová, ředitelka školy 

 

Program a průběh jednání: 

1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018–2019 

Ředitelka školy předložila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2018–2019. Mezi stěžejními 

informacemi figurují informace o plně kvalifikovaném pedagogickém sboru, o výsledcích žáků 

u maturitních zkoušek a při testování kvalita, o aktivitách nad rámec RVP organizovaných 

jednotlivými předmětovými sekcemi souvisejících s prezentací školy, se zapojením školy do 

celonárodního dění, např. potravinová sbírka, spolupráce s Adrou aj. Z hlediska hodnocení výkonu 

žáků naší školy u maturitních zkoušek ředitelka vysvětlila, že současná metoda užívaná společností 

CERMAT při vyhodnocování výsledků MZ neumožňuje započíst do oficiálních výsledků certifikované 

zkoušky z cizích jazyků, což na naší škole do značné míry zkresluje skutečný výsledek. Ve školním roce 

2018–2019 bylo totiž na škole 79 žáků, kteří se MZ neúčastnili, protože tuto zkoušku nahradili 

certifikovanou mezinárodní jazykovou zkouškou (FCE, CAE, DELF, DSD). Přitom náročnost těchto 



mezinárodně uznávaných zkoušek výrazně převyšuje požadavky stanovené RVP.  

Školská rada vyjádřila uznání pedagogům za jejich práci nad rámec RVP a poděkování těm 

pracovníkům školy, kteří se podíleli na tvorbě textu Výroční zprávy. Doporučila napříště odstranit 

z Výroční zprávy duplicity.  

2.  Školní vzdělávací program 

Ředitelka školy informovala školskou radu o probíhající práci na formátování dokumentu tak, aby 

došlo ke sjednocení textu a odstranění formálních nedostatků. Následovat bude uveřejnění textu na 

webových stránkách školy. 

3. Klima školy 

Ředitelka školy informovala školskou radu o srpnovém výjezdním zasedání a jeho náplni, jehož cílem 

bylo stmelit kolektiv a přispět tak ke zlepšení atmosféry ve škole. Školská rada doporučila, aby 

odborová organizace, která na škole působí, stanovila kritéria pro přijetí do odborové organizace 

a iniciovala setkání k plánovanému rozpočtu FKSP. 

4. Investiční záměry 

Ředitelka školy informovala o jednáních, která vedení školy realizovala k zajištění wi-fi v prostorách 

školy a dále k výstavbě venkovního sportoviště.  Školská rada doporučila paní ředitelce zjistit, jak se 

jednání ohledně výstavby garáží a školního sportovního hřiště v současnosti vyvíjí. 

5. Závěr 

Školská rada při Jazykovém gymnáziu Pavla Tigrida schvaluje Výroční zprávu o činnosti školy za školní 

rok 2018–2019, všemi hlasy. 

Ostrava 18. 10. 2019 

Zpracovala: Mgr. Taťána Mikulenková 


