Zápis ze zasedání školské rady při Gymnáziu Olgy Havlové,
Ostrava-Poruba, příspěvkové organizace
dne 27. února 2018
Přítomni:

Ing. Alexandra Arencibia, JUDr. Eva Kafková, PaedDr. Aleš Koutný,
Mgr. Gabriela Mariánková, Ing. Michaela Řeháková,
PhDr. Jiří Sovadina

Hosté:

Mgr. Jana Huvarová – ředitelka školy

Program:
1. Zahájení
2. Představení nových členů
3. Volba předsedy, místopředsedy a tajemníka
4. Schválení jednacího řádu
5. Zhodnocení 1. pololetí
6. Úspěchy žáků v 1. pololetí
7. Projednání návrhu rozpočtu a Zprávy o činnosti a plnění úkolů za rok 2017
8. Různé

ad 1:
Předsedkyně školské rady zahájila schůzku a seznámila přítomné s programem, který
byl přijat.
ad 2:
Ředitelka školy poděkovala členům ŠR, seznámila přítomné s harmonogramem
dalších setkávání a novými členy rady: M. Řehákovou, G. Mariánkovou a J.
Sovadinou
ad 3:
Na základě volby účastníků byli do funkcí obnovené ŠR zvoleni:
Ing. Alexandra Arencibia jako předsedkyně ŠR
JUDr. Eva Kafková jako místopředsedkyně ŠR
PhDr. Jiří Sovadina jako tajemník ŠR
volby byly jednomyslné
ad 4:
Přítomní jednomyslně schválili Jednací řád školské rady při Gymnáziu Olgy Havlové
ze dne 27. 2. 2018
ad 5:
Ředitelka školy seznámila přítomné s nejvýznamnějšími akcemi a aktivitami, které na
gymnáziu proběhly v prvním pololetí školního roku 2017/2018. 1. pololetí bylo
zhodnoceno jako úspěšné.

ad 6:
Členové školské rady byli seznámeni s nejvýraznějšími úspěchy žáků školy (V.
Pískovský, M. Prokop)
ad 7:






Školská rada projednala návrh rozpočtu a Zprávu o činnosti a plnění úkolů za
rok 2017.
Přítomní byli ředitelkou školy seznámeni s výsledky hospodaření z hlavní a
doplňkové činnosti.
Rozpočet je vyrovnaný, výsledky hospodaření splňují všechny požadavky,
které zřizovatel ukládá.
Školská rada byla seznámena s Rozpočtem (výnosů a nákladů) na rok 2018 a
střednědobým výhledem rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let
2019 až 2020 dle sdělení KÚ MSK.
Ředitelka doložila, že chod školy je řádně zabezpečen.

ad 8:
Různé
Diskuse nad zaváděním GDPR do chodu školy.
Dotaz A. Koutného na poměr dívek a chlapců na škole s ohledem na specializaci
absolventů v technických oborech.
Dotaz E. Kafkové na průběh sporu mezi školou a matkou žáka Mendelova gymnázia
v Opavě. Ředitelka školy přítomné seznámila s průběhem kauzy, informovala o
ukončení právního sporu v důsledku stažení žaloby.
Poslední týden v srpnu 2018 byl předběžně stanoven jako termín dalšího zasedání.
Členové budou vyrozuměni pozvánkou.

Ing. Alexandra Arencibia, v. r.
předsedkyně školské rady
Zapsal: PhDr. Jiří Sovadina, tajemník ŠR
V Ostravě-Porubě 27. února 2018

