
Zápis z jednání ŠR JGPT1 

20.06.2022 

 

Projednání stížnosti Mgr. J. Sladké (matka studentky Zuzany Sladké, 4.E, 6-ti leté gymnázium). 

 

Přítomni: prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D., Ing. Šárka Žídková, Mgr. Hana Burešová, Bc. Patrik 

Scheithauer, Mgr. Iva Dědková, Ph.D. (Teams). 

Omluveni: Mgr. Karin Broukalová. 

Neomluven: 0 

Hosté: Ing. M. Kocháňová (ředitelka školy), Mgr. Dana Gracová (pedagog FJ) – omluvena. 

 

 

- ŠR JGPT projednala stížnost Mgr. J. Sladké. Stížnost se vztahovala k výuce FJ (francouzský 

jazyk) pod vedením pedagoga Mgr. D. Grácové. 

 

- ŠR JGPT se seznámila se všemi podklady, které si vyžádala předsedkyně ŠR prof. Kubečková 

od ředitelky JGPR Ing. Kocháňové (specifikace podkladů – viz e-mail zpráva ze dne 

05.06.2022, v archivaci předsedkyně ŠR). 

 

- ŠR JGPT požádala ředitelku JGPT Ing. Kocháňovou o vysvětlení. 

 

- Poté proběhla diskuze. 

 

- Po diskuzi a prostudování všech podkladů, se ŠR JGPT jednohlasně shodla na závěru:  

 

ŠR JGPT konstatuje, že neshledala důvody, které by vedly k odvolání ředitelky JGPT a celého 

vedení JGPT. Problematika výuky FJ byla členy ŠR JGPT podrobně diskutovaná. Všichni 

pedagogové (v počtu celkem 6), kteří zajišťují výuku FJ, se průběžně vzdělávají, 5 pedagogů 

obdrželo certifikát odbornosti. FJ je profilovým předmětem JGPT, mnohdy se tento jazyk stane 

pro studenty těžkým předmětem, zvlášť u studentů, kteří jsou bez větší motivace, nebo jejich 

výkon lze pokládat za slabší. Pedagog proto musí upravit tempo ku prospěchu celé třídy, 

zejména v situacích, kdy se v jedné třídě sejde kolektiv studentů, kteří vyžadují větší 

pedagogickou péči. Je zřejmé, že paní Mgr. D. Gracová se studentům věnovala s patřičnou 

pedagogickou péči a mj. talentovanějším a motivovanějším studentům nabízela další odborné 

aktivity, které studentka Zuzana Sladká nevyužila. 

ŠR JGPT dále upozorňuje na fakt, že všechny vzdělávací stupně v České republice se za poslední 

2 roky potýkaly s COVIDovou situací. Byly uzavřeny školy a pedagogické sbory se musely 

urychleně transformovat do prostředí on-line výuky, což u některých předmětů, vč. výuky cizích 

jazyků, nemusí být vždy ideální pro všechny studenty. ŠR JGPT je toho názoru, že JGPT se této 

náročné situace zhostilo velmi dobře.  

 

 

                                                                                    Prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D. 

                                                                                             Předsedkyně ŠR JGPT 

 

V Ostravě, dne 21.06.2022 

 
1 Školská rada Jazykového gymnázia Pavla Tigrida (ŠR JGPT). 


