Zápis ze zasedání školské rady při Gymnáziu Olgy Havlové,
Ostrava-Poruba, příspěvkové organizace
dne 30. srpna 2019
Přítomni: Ing. Alexandra Arencibia, Ing. Tomáš Kotyza, Ing. Michaela Řeháková,
PhDr. Jiří Sovadina
Hosté: Mgr. Jana Huvarová – ředitelka školy
Omluveni: JUDr. Eva Kafková, Mgr. Gabriela Mariánková,
Program:
1. Zahájení, představení programu
2. Zhodnocení školního roku 2018/19, koncepce rozvoje na nový školní rok
3. Změny ve školním a klasifikačním řádu
4. Informace o výroční zprávě
5. Vyhodnocení přijímacího řízení a maturitních zkoušek
6. Různé
7. Usnesení a závěr
ad 1:
Ing. Alexandra Arencibia zahájila schůzku a seznámila přítomné s programem, který byl
přítomnými přijat.
ad 2:
Ředitelka školy pro členy rady zhodnotila školní rok 2018/2019. 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 a výchovně vzdělávací. Školská
rada byla seznámena s dlouhodobým výhledem a vizí dalšího rozvoje gymnázia. Mezi negativa
v materiální oblasti byl zmíněn tepelný komfort v prostředí školy zejména v letních měsících a
potíže se zatékající střechou. Náprava si vyžádá vyšší investice.
ad 3:
Ředitelka školy seznámila přítomné s dílčí změnou ve školním řádě, pravidla hodnocení
výsledků vzdělávání žáků zůstávají beze změn. Školská rada změny jednohlasně přijala.
ad 4:
Výroční zpráva bude po finalizaci v průběhu října zaslána členům rady ke schválení e-mailem.
ad 5:
Ředitelka školy seznámila přítomné s průběhem přijímacího řízení. Byl předložen přehled
přihlášených a přijatých žáků za posledních 12 let, ze kterého vyplývá neklesající počet zájemců
a vysoký průměrný prospěch přijatých žáků (nižšší gym.: 1,01, vyšší gym.: 1,06).
Přítomní byli seznámeni s průběhem maturitních zkoušek, statistickým přehledem výsledků a
počty žáků maturujících z jednotlivých předmětů. Byl konstatován trend dlouhodobého růstu
zájmu o přírodovědné předměty.
ad 6:

Přítomní diskutovali o potížích s nakládáním s odpadem ze školní jídelny. Ing. Kotyza
přislíbil komunikaci problému u zřizovatele a průzkum možností řešit centrálně pro všechny
příspěvkové organizace. Členové rady byli pozváni na akce připravované v 1. pololetí: Týden
španělské kultury, oslavy 30. výročí pádu komunismu a studentské anglické divadlo.
Zhodnocení: Členové školské rady schválí dokument Výroční zpráva za školní rok
2018/19 emailem. Školská rada schválila dokument Školní řád pro rok 2019/20. Příští
jednání školské rady se uskuteční v 2. polovině února 2020. Hlavním bodem bude
seznámení se Zprávou o hospodaření za kalendářní rok 2019.

Ing. Alexandra Arencibia, v. r.
předsedkyně školské rady
Zapsal: PhDr. Jiří Sovadina, tajemník ŠR
V Ostravě-Porubě 30. srpna 2019

