Zápis ze zasedání školské rady při Gymnáziu Olgy Havlové,
Ostrava-Poruba, příspěvkové organizace
dne 30. srpna 2017
Přítomni: Ing. Alexandra Arencibia, Mgr. Olga Blažková, PaedDr. Koutný Aleš,
Doc. Ing. Marian Marschalko, PhD., Ing. Martina Tylčerová, JUDr. Eva Kafková
Hosté: Mgr. Jana Huvarová – ředitelka školy, Mgr. Marta Freislerová – zástupkyně ŘŠ
Program:

1. Zahájení
2. Rozloučení se s končícími členy – zástupci nezletilých žáků
3. Informace o volbách do ŠR
4. Stav rekonstrukce elektroinstalace
5. Zhodnocení školního roku 2016/17, koncepce rozvoje na nový školní rok
6. Informace o přípravě oslav 45. výročí založení gymnázia
7. Projednání výroční zprávy za školní rok 2016/17
8. Změny ve školním a klasifikačním řádu
9. Změny v ŠVP
10. Vyhodnocení maturitních zkoušek
11. Různé
12. Usnesení a závěr

ad 1:
Předsedkyně školské rady zahájila schůzku a seznámila přítomné s programem, který byl
přijat.
ad 2:
Ředitelka školy poděkovala členům ŠR – zástupcům z řad rodičů za příkladnou práci ve školské
radě. Inženýrka Tylčerová i profesor Marschalko zastávali tuto funkci dvě funkční období.
ad 3:
Ve školské radě budou nadále pracovat oba členové jmenovaní krajským úřadem. Volba
zástupců z řad pedagogů proběhne ve čtvrtek 31. 8. 2017, dva zástupci rodičů a zletilých
studentů budou zvoleni v listopadu 2017.
ad 4:
Ředitelka školy seznámila přítomné s průběhem stavebních prací na rekonstrukci
elektroinstalace ředitelského pavilonu. Předpokládané předání práce je stanoveno na 9. 9. 2017.
ad 5:
Ředitelka školy informovala o uskutečněných aktivitách v uplynulém školním roce a seznámila
přítomné s koncepcí rozvoje na školní rok 2017/2018.
ad 6:
Předsedkyně školské rady pozvala přítomné na oslavu 45. výročí založení gymnázia. Setkání
hostů, absolventů a školní akademie se koná v pátek 3. 11. 2017.

ad 7:
Ředitelka školy seznámila přítomné s Výroční zprávou za školní rok 2016/2017 s komentářem.
Výroční zpráva bude zaslána členům školské rady ke schválení.
ad 8:
Do školního řádu bude začleněna informace o přítomnosti školního psychologa. Klasifikační
řád je beze změn.
ad 9:
Ředitelka školy vysvětlila důvody změny ve školním vzdělávacím programu naší školy. Podle
tohoto nového ŠVP bude probíhat výuka od 1. 9. 2017.
ad 10:
Přizvaná zástupkyně ředitelky Mgr. Marta Freislerová poskytla informace o srovnání výsledků
maturitních zkoušek.
ad 11:
Ředitelka seznámila se situací:
v únoru 2017 proběhlo na základě žádosti KÚ MSK na naší škole komisionální přezkoušení
žáka primy Mendelova gymnázia v Opavě, přítomni byli i 2 zástupci ČŠI. Obsah zkoušky byl
připraven na základě podkladů zaslaných ředitelem Mendelova gymnázia. Zákonná zástupkyně
žáka zaslala námitky proti regulérnosti zkoušky a následně podala na obě gymnázia žalobu ke
Krajskému soudu v Ostravě. Ředitelka poskytla školské radě příslušné podklady pro seznámení
se situací.
Školská rada prozkoumala materiály související s žalobou a neshledala žádné pochybení ze
strany školy. Členové ŠR vyjádřili přesvědčení, že zřizovatel školy by měl prostřednictvím
právníka odboru školství ve věci škole poskytovat větší podporu než doposud (např. právní
radou apod.).
ad 12:
Členové školské rady schválí dokument Výroční zpráva za školní rok 2016/17 e-mailem.
Školská rada schválila dokumenty Školní řád a Klasifikační řád pro rok 2017/18.
Příští jednání školské rady se uskuteční v 2. polovině února 2018. Hlavním bodem bude
seznámení se Zprávou o hospodaření za kalendářní rok 2017.

Zapsala: Mgr. Olga Blažková, tajemnice ŠR
V Ostravě-Porubě 30. srpna 2017

Ing. Alexandra Arencibia, v. r.
předsedkyně školské rady

