
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, 17. března 2022 

Přítomni: Prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D., Ing. Šárka Žídková, Mgr. Karin Broukalová, PaedDr. Hana 
Burešová, Mgr. Iva Dedková, Ph.D, Bc. Patrik Scheithauer  

Host: Ing. Monika Kocháňová 

Z důvodu nemoci jednoho účastníka proběhlo jednání on-line formou prostřednictvím 

videokonference přes platformu MS Teams. 

Program a průběh jednání: 

1. Přivítání a úvodní slovo ředitelky školy. 

2. Ředitelka školy seznámila radu školy s některými pasážemi ze Zprávy o činnosti a plnění úkolů 

Jazykového gymnázia Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvkové organizace, která se zabývá 

rozbory hospodaření školy v minulém kalendářním roce. Všechny podněty, které členové rady 

zaslali paní ředitelce před zasedáním, byly zapracovány. Členové Školské rady při JGPT věnovali při 

diskusi zvláštní pozornost analýze čerpání prostředků v rámci investičního fondu a fondu odměn. 

Mezi hlavní investiční akce roku 2021 patřila vestavba výtahu, zřízení bezbariérové toalety a šikmé 

plošiny, čímž se škola stala přístupnou i pro hendikepované žáky. Byly také započaty práce na 

projektové dokumentaci nadstavby budovy B, tzv. domečku, a rekonstrukce některých místností 

v budově A, oprava vedení studené vody ve sklepních prostorách. Rekonstrukce se dotkne i 

výdejny obědů a sborovny. 

Ředitelka školy seznámila Radu školy i s plánováním lidských zdrojů pro komunitní centrum 

v prostorách školy spojeného s centrem pro výuku francouzského jazyka, dále pro výuku metodou 

CLIL a také pro výuku informatiky podle nového ŠVP. Velká pozornost byla v roce 2021 věnována 

rozvoji formativního hodnocení žáků a kritického myšlení.  

Ředitelka školy seznámila Radu s vybavením školy a zaměstnanců notebooky a také pohovořila 

o hospodářském výsledku s vysvětlením doplňkové činnosti dle středisek. Hovořila o vývoji platů 

pedagogů i nepedagogických pracovníků, o fondu odměn. 



Účastníci zasedání diskutovali také o vývoji počtu žáků ve škole, kdy se lehce zvýšil počet žáků, kteří 

dojíždí z jiných okresů a rozhodli se přestoupit na školu v blízkosti bydliště. Jedná se převážně o 

žáky prvních dvou ročníků šestiletého gymnázia.  

V návaznosti na tuto skutečnost seznámila ředitelka školy Radu s úspěchy studentů v různých 

olympiádách a soutěžích, kde žáci školy uspěli i v soutěžích na republikové i mezinárodní úrovni. 

Krátce seznámila Radu se spektrem českých i zahraničních vysokých škol, na kterých studují loňští 

absolventi gymnázia.  

Ředitelka školy seznámila Radu s opatřeními, která provádí škola i zřizovatel školy v souvislosti 

s výrazným nárůstem cen veškerého zboží, zejména energií a vody.  

3. Závěr: Školská rada bere Zprávu o rozboru hospodaření organizace v roce 2020 na vědomí.   

4. Návrhy a doporučení: 

• ŠR doporučuje zatím fond odměn zachovat a zvážit čerpání poloviny fondu ve 2. pololetí roku 

2022. 

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 roce 2021.  

 

V Ostravě dne 17. 3. 2022 

Zpracovala: PaedDr. Hana Burešová 

 


