Zápis ze zasedání školské rady při Gymnáziu Olgy Havlové,
Ostrava-Poruba, příspěvkové organizace
dne 30. srpna 2018
Přítomni: Ing. Alexandra Arencibia, Ing. Tomáš Kotyza, Mgr. Gabriela Mariánková,
Ing. Michaela Řeháková, PhDr. Jiří Sovadina
Hosté: Mgr. Jana Huvarová – ředitelka školy, Mgr. Marta Freislerová – zástupkyně ŘŠ
Omluveni: JUDr. Eva Kafková
Program:
1. Zahájení, představení programu
2. Představení a uvítání nového člena ŠR
3. Pozvánka: Strom pro Olgu Havlovou
4. Stav rekonstrukce elektroinstalace
5. Změny ve školním a klasifikačním řádu
6. Zhodnocení školního roku 2017/18, koncepce rozvoje na nový školní rok
7. Informace o výroční zprávě
8. Vyhodnocení maturitních zkoušek
9. Různé
10. Usnesení a závěr
ad 1:
Ing. Alexandra Arencibia zahájila schůzku a seznámila přítomné s programem, který byl
přítomnými přijat.
ad 2:
Ing. Alexandra Arencibia představila nového člena rady, zástupce Moravskoslezského kraje,
Ing. Tomáše Kotyzu, který nahradil PaedDr. Aleše Koutného
ad 3:
Ředitelka školy pozvala přítomné na slavnostní akci Strom pro Olgu Havlovou, kterou dne 4.
října bude ve spolupráci s Výborem dobré vůle a Knihovnou Václava Havla pořádat
gymnázium. Přítomní členové byli pozváni jako čestní hosté.
ad 4:
Ředitelka školy seznámila přítomné s průběhem prací závěrečné fáze rekonstrukce
elektroinstalace pavilonů školy. Vedení školy zvládlo administrativní přípravy včetně
náročného výběrového řízení, stavební práce byly na konci letních prázdnin zdárně
dokončeny.
ad 5:
Ředitelka školy seznámila přítomné s dílčí změnou ve školním řádě a pravidlech hodnocení
výsledků vzdělávání žáků. Školská rada změny jednohlasně přijala.
ad 6:
Ředitelka školy pro členy rady zhodnotila školní rok 2017/2018. Vyhodnocena byla oblast
materiální a výchovně vzdělávací. Členové byli seznámeni s finančními investicemi školy,

průběhem příjímacího řízení, úspěchy studentů v soutěžích, zapojení do projektů
(tuzemských, regionálních, zahraničních), průběhem vzdělávacího procesu a výjimečnými
aktivitami v průběhu školního roku. Ředitelka školy ocenila dotační programy Magistrátu
města Ostravy. Ředitelka školy shrnula pozitiva, ale také negativa v oblasti materiální a
výchovně vzdělávací. Školská rada byla seznámena s dlouhodobou koncepcí a vizí dalšího
rozvoje gymnázia.
ad 7:
Hodnocení školního roku 2017/2018 bude součástí výroční zprávy, která bude po finalizaci
v průběhu října zaslána členům rady ke schválení e-mailem.
ad 8:
Přizvaná zástupkyně ředitelky Mgr. Marta Freislerová poskytla informace o konání
maturitních zkoušek a provedla srovnání s vybranými úspěšnými gymnázii v MSK, Brně a
Praze. Konstatovala výrazný úspěch v maturitní zkoušce z matematiky a anglického jazyka.
V bodovém hodnocení ústní zkoušky z českého jazyka dosáhli studenti školy horších
výsledků než v předchozích letech.
ad 9:
Diskuse o naplňování GDPR v prostředí školy.
ad 10:
Zhodnocení: Členové školské rady schválí dokument Výroční zpráva za školní rok 2017/18 emailem. Školská rada schválila dokumenty Školní řád a Klasifikační řád pro rok 2018/19.
Příští jednání školské rady se uskuteční v 2. polovině února 2019. Hlavním bodem bude
seznámení se Zprávou o hospodaření za kalendářní rok 2018.

Ing. Alexandra Arencibia, v. r.
předsedkyně školské rady
Zapsal: PhDr. Jiří Sovadina, tajemník ŠR
V Ostravě-Porubě 30. srpna 2018

