Zápis ze zasedání školské rady při Gymnáziu Olgy Havlové,
Ostrava-Poruba, příspěvkové organizace
dne 31. srpna 2020
Přítomni: Ing. Alexandra Arencibia, Mgr. Gabriela Mariánková, Ing. Michaela Řeháková,
PhDr. Jiří Sovadina
Hosté: Mgr. Jana Huvarová – ředitelka školy, doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D.
Omluveni: JUDr. Eva Kafková, Ing. Tomáš Kotyza,
Program:
1. Zahájení, představení programu
2. Zhodnocení školního roku 2019/20, koncepce rozvoje na školní rok 2020/21
3. Výroční zpráva za školní rok 2019/20
4. Změny ve školním a klasifikačním řádu
5. Maturity a přijímací zkoušky – vyhodnocení
6. Změny v ŠVP
7. Maturity pro školní rok 2020/21
8. Informace o volbách do školské rady
9. Informace o vypořádání po odstoupení od smlouvy – zrušená exkurze do Švýcarska
10. Různé
11. Usnesení a závěr
ad 1:
Ing. Alexandra Arencibia zahájila schůzku a seznámila přítomné s programem, který byl
přítomnými přijat. Členům školské rady byl představen nový člen (jako zástupce zřizovatele) –
proděkan pro vědu a výzkum FF OU Ostrava, doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D. –, který od 1. 9.
2020 nahradí členku ŠR JUDr. Evu Kafkovou.
ad 2:
Ředitelka školy pro členy rady zhodnotila školní rok 2019/2020. Vyhodnocena byla oblast
materiální a výchovně vzdělávací. Členové byli seznámeni s finančními investicemi školy,
úspěchy studentů v soutěžích, zapojení do projektů (tuzemských, regionálních, zahraničních),
průběhem vzdělávacího procesu a výjimečnými aktivitami v průběhu školního roku. Ředitelka
školy shrnula pozitiva, ale také negativa v oblasti materiální. V oblasti výchovně vzdělávací
ředitelka ocenila zvládnutí distanční formy výuky během celostátní karantény (virus COVID19) a přetrvávající vysoký počet uchazečů o studium na škole. Školská rada byla seznámena s
dlouhodobým výhledem a vizí dalšího rozvoje gymnázia. Mezi negativa v materiální oblasti
byl zmíněn špatný stav střechy školy, jež byl vyhodnocen jako havarijní, a nedostačující tepelně
izolační vlastnosti materiálů ve vestibulu způsobující v zimním období velké tepelné ztráty.
Ředitelka školy dále zdůraznila, že finanční pomoc MŠMT na nákup IT vybavení pro případnou
další distanční výuku se týká jen základních škol.
ad 3:
Hodnocení školního roku 2019/2020 bude součástí výroční zprávy, která bude po finalizaci v
průběhu října zaslána členům rady ke schválení e-mailem.
ad 4:
Ředitelka školy seznámila přítomné s dílčí změnou ve školním řádě a pravidlech hodnocení
výsledků vzdělávání žáků. Mezi nejvýraznější změny patří omezení v používání mobilních

telefonů v prostorách školy žáky nižšího gymnázia a povinnost účasti na distanční formě výuky,
která vyplývá z novely Školského zákona. Školská rada změny jednohlasně přijala.

ad 5:
Ředitelka školy seznámila přítomné s průběhem přijímacího řízení. Zájem o studium na
Gymnáziu Olgy Havlové byl opět vysoký. Přijímacího řízení do prim se účastnilo 166 zájemců
s průměrným prospěchem 1,02; do prvního ročníku vyššího gymnázia bylo podáno 126
přihlášek s průměrným prospěchem 1,04. Ředitelka školy dále ocenila výsledky maturitních
zkoušek, 61 % studentů absolvovalo s vyznamenáním, neprospěli pouze tři žáci.
ad 6:
Ředitelka školy seznámila přítomné se změnou Školního vzdělávacího programu v souvislosti
se zavedením nového vyučovacího předmětu Finanční a mediální gramotnost pro žáky oktáv
a čtvrtého ročníku. V ŠVP se dále rozšiřuje nabídka seminářů o konverzaci z anglického jazyka
vedenou rodilým mluvčím a ve vybraných předmětech dochází k drobným úpravám v distribuci
vzdělávacího obsahu do jednotlivých ročníků.
ad 7:
Členové rady byli seznámeni s dopady novely Školského zákona na možnost výběru
profilových maturitních předmětů a s upraveným modelem maturity pro tento školní rok.
ad 8:
Členové rady byli seznámeni s výsledkem volby zástupců pedagogů do ŠR ze dne 28. srpna
2020. Alexandra Arencibia a Jiří Sovadina byli zvoleni na další tříleté funkční období.
ad 9:
Ředitelka školy informovala přítomné o potížích s vypořádáním po odstoupení od smlouvy
s cestovní kanceláří (zrušená exkurze do Švýcarska).
ad 10:
Přítomní diskutovali o rizicích organizace školní výuky v době šíření nemoci COVID-19.
ad 11:
Usnesení a zhodnocení: Členové školské rady schválí dokument Výroční zpráva za školní
rok 20119/20 emailem. Školská rada schválila dokumenty Školní řád a Klasifikační řád pro
rok 2020/21. Příští jednání školské rady se uskuteční v 2. polovině února 2021. Hlavním
bodem bude seznámení se Zprávou o hospodaření za kalendářní rok 2020.
Ing. Alexandra Arencibia, v. r.
předsedkyně školské rady
Zapsal: PhDr. Jiří Sovadina, tajemník ŠR
V Ostravě-Porubě 31. srpna 2020

