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, 21. října 2021

Přítomni: prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D., Mgr. Karin Broukalová, Mgr. Hana Burešová (on-line),
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 dokumentu Výroční zpráva o
činnosti školy za školní rok 2020/2021, který členové rady obdrželi v dostatečném předstihu
k prostudování. Paní ředitelka úvodem zmínila nové požadavky zřizovatele školy na koncepci
zpracování a ve svém komentáři se věnovala jednotlivým oblastem výroční zprávy.
3. Následná diskuse se týkala např. výsledků maturitních a příjímacích zkoušek, prezentace školy na
veřejnosti, na kterou klade zřizovatel velký důraz, spolupráce s externími subjekty, zapojení školy
do mezinárodních soutěží, dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, dotazníkového šetření
ČŠI atd.
4. Členové rady vznesli několik připomínek a návrhů na zlepšení zpracování výroční zprávy, např. ke
zveřejnění fotografií s ohledem na GDPR, k informacím o výuce na nižším gymnáziu, k některým
formulacím textu apod. Paní ředitelka přislíbila návrhy do dokumentu zapracovat.
5. Závěr: Školská rada po úpravách jednomyslně schvaluje Výroční zprávu o činnosti školy za školní
rok 2020/021.
6. Zástupci rodičů oslovili paní ředitelku s podněty na zlepšení komunikace mezi rodiči a školou,
zejména ohledně podávání informací na začátku školního roku s důrazem na přiměřené množství,
přehlednost a dostatečnou včasnost podávání informací o organizaci výuky a třídních schůzek. Dále
byl diskutován postup ze strany školy při nenadálé krizové situaci ze dne 9. 9. 2021, kdy byla v okolí
školy nařízena evakuace. Členové rady si snahy všech zaměstnanců školy vzdělávat se v oblasti
řešení krizových situací velmi cení.

7. Závěrečné shrnutí průběhu jednání, poděkování všem zúčastněným a zmínka o příštím jednání
rady, které je plánováno na březen 2022.

Ostrava 22. 10. 2021
Zpracovala: Mgr. Karin Broukalová

