
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, 20. října 2022 

 

Přítomni: prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D., Mgr. Karin Broukalová, Mgr. Hana Burešová (omluvena), 
Mgr. Iva Dedková, Ph.D., Bc. Patrik Scheithauer, Ing. Šárka Žídková 

Host: Ing. Monika Kocháňová 

Program a průběh jednání: 

1. Přivítání členů rady a ředitelky školy, úvodní slovo předsedkyně ŠR a stručné seznámení s 

programem jednání. 

2. Ředitelka školy byla vyzvána, aby podala podrobný komentář k textové i tabulkové části 

dokumentu Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021/2022, který členové rady obdrželi 

v dostatečném předstihu k prostudování.  

3. Následná diskuse se týkala:  

• výsledků vzdělávání a opatření ke zlepšení prospěchu žáků po návratu do škol po koronavirové 

pandemii, jako např. doučování v rámci projektu Národní plán obnovy; 

• reakcí na válku v Ukrajině a následné uprchlické krize – beseda s odborníky Buďte v obraze, 

charitativní koncert, sbírka, přijímání žáků z Ukrajiny apod.; 

• výsledků maturitních a příjímacích zkoušek, klesající počty uchazečů o 6letý obor; 

• úspěšnosti absolventů hlásící se na VŠ (95,2 %); 

• aktivit školy – exkurze, soutěže, propagace školy, projekty, např. Improlingua; 

• rekonstrukce elektroinstalace v přízemí a v 1. patře budovy školy, seznámení s průběhem a 

výhledem do budoucna; 

• projektu přestavby a rozšíření budovy B, tzv. domečku, – seznámení s projektem a 

financováním díla; 

• vyjádření MO Poruba k projektu stavby podzemního parkoviště a následné stavby školního 

sportoviště – MO Poruba bude hledat formy financování.  



4. Členové rady ocenili kvalitu zpracování výroční zprávy a vznesli několik návrhů na zlepšení, např.  

zveřejnit obrázky se jmény autorů, upravit některé formulace textu apod. Dále doporučili rozšířit 

nabídku volitelných předmětů o předměty technického zaměření, např. Design a architektura 

apod.  Ředitelka přislíbila zapracovat návrhy do dokumentu. Závěrem členové diskutovali o 

podpoře, která je žákům školou poskytována v oblasti psychického zdraví. Paní ředitelka přislíbila 

rozšířit mezi žáky a rodiče informace o možnosti využít podpory školní metodičky prevence a 

výchovné poradkyně a dále připravit návrhy dalších možností, např. projektový den 

s psycholožkou, možnost osobní konzultace s psycholožkou, přednáška apod.  

5. Závěr: Školská rada po úpravách jednomyslně schvaluje Výroční zprávu o činnosti školy za školní 

rok 2021/22.  

6. Zástupkyně rodičů oslovila paní ředitelku s podnětem na zlepšení psychické pohody žáků, jež 

v poslední době stále více bojují s úzkostmi a dalšími duševními problémy. Členové diskutovali o 

podpoře, která je žákům školou poskytována v oblasti psychického zdraví. Ředitelka školy přislíbila 

rozšířit mezi žáky a rodiče informace o možnosti využít podpory školní metodičky prevence a 

výchovné poradkyně. Členové rady dále požádali paní ředitelku, aby připravila návrhy větší 

podpory, např. projektový den s psycholožkou, možnost osobní konzultace s odborníkem, 

přednáška apod.  

7. Závěrem paní předsedkyně provedla shrnutí průběhu jednání, ještě jednou poděkovala paní 

ředitelce a paní zástupkyni školy za zpracování dokumentu Výroční zprávy o činnosti školy za školní 

rok 2021/22 a také poděkovala všem zúčastněným za podrobné prostudování dokumentu a 

komentáře. Příštím jednání rady je naplánováno na březen 2023. 

 

V Ostravě dne 21. 10. 2022 

Zpracovala: Mgr. Karin Broukalová 

 

 


