
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, 26. srpna 2021 

 

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

Omluveni: Ing. Šárka Žídková 

Host: Ing. Monika Kocháňová 

Program a průběh jednání: 

1. Přivítání a úvodní slovo předsedkyně ŠR u příležitosti začátku nového školního roku. Dotazy členů 

ŠR na aktuální situaci ve škole a na průběh a termíny dokončení výstavby výtahu v prostorách školy 

a rekonstrukce venkovních prostor před budovou školy. Paní ředitelka radu informovala, že 

vzhledem k prodlevám na straně dodavatelských firem bude výtah instalován do konce měsíce září. 

Rekonstrukce ulice G. Klimenta by na základě informací MO Poruba měla být dokončena do konce 

srpna. 

2. Ředitelka školy podala komentář k navrhovaným změnám školního řádu a následně proběhla 

podrobná diskuse. Členové rady doporučili úpravu či odstranění některých navrhovaných úprav. 

Vzhledem k dlouhému období on-line výuky si je rada vědoma, že je třeba v novém školním roce 

věnovat zvýšené úsilí při vedení žáků k dodržování povinností vyplývajících ze školního řádu, a žádá 

pedagogický sbor o maximální součinnost.  

3. Závěr: Školská rada po úpravách schvaluje Školní řád Jazykového gymnázia Pavla Tigrida v 

Ostravě-Porubě.  

4. Návrhy a doporučení: 

• ŠR doporučuje provést v budoucnu revizi dokumentu Školní řád Jazykového gymnázia Pavla 

Tigrida v Ostravě-Porubě a dbát na stručnost, srozumitelnost a přehlednost. 

5. Školská rada se seznámila s úpravami v dokumentu Zásady zřizování školských rad při základních, 

středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem a bere je na vědomí. 



6. ŠR schvaluje doplnění Jednacího řádu ŠR v článku č. 3 o skutečnost, že předseda ŠR určuje také 

způsob jednání jednotlivých zasedání.   

7. Předsedkyně rady prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D., poděkovala paní ředitelce, pedagogickému 

sboru a provozním zaměstnancům školy za odvedenou práci v minulém školním roce a všem 

popřála klidný a bezproblémový průběh školního roku 2021/2022.    

V Ostravě dne 27. 8. 2021 

Zpracovala: Mgr. Karin Broukalová 

 

 


