Zápis ze zasedání školské rady při Gymnáziu Olgy Havlové,
Ostrava-Poruba, příspěvkové organizace
dne 16. února 2016
Přítomni: Ing. Alexandra Arencibia, Mgr. Olga Blažková, Ing. Martina Tylčerová,
PaedDr. Tomáš Koutný, JUDr. Eva Kafková
Omluveni: Doc. Ing. Marian Marschalko, Ph.D
Hosté: Mgr. Jana Huvarová – ředitelka školy

Program:
1. Zahájení
2. Seznámení s aktivitami uskutečněnými v 1. pololetí
3. Projednání návrhu rozpočtu a Zprávy o činnosti a plnění úkolů za rok 2015
4. Různé
5. Usnesení, závěr

ad 1:
Předsedkyně školské rady zahájila schůzku a seznámila přítomné s programem, který byl
přijat.
ad 2:
Ředitelka školy informovala o četných aktivitách školy v průběhu 1. pololetí školního roku –
výjezdy studentů i pedagogů, soutěže, tradiční akce Týden španělské kultury, anglické divadlo,
aktivity pěveckého sboru a další.
Podrobněji hovořila o významných akcích celostátního i mezinárodního významu – konference
UNESCO, ERASMUS+ a projekt Rozvoj kompetencí na GOH (výzva 56).
Celostátní konference škol přidružených k UNESCO proběhla ve dnech 21.-22. září na naší
škole a krajském úřadu, naše gymnázium bylo organizátorem.
Ve dnech 29. 11. až 5. 12. jsme přijali zahraniční partnery projektu ERASMUS+. Mobilita v ČR
proběhla v adventním období, pro 50 studentů a 11 učitelů z pěti zemí byl připraven náročný
program s charitativním zaměřením.
Projekt „Výzva 56“ přinesl pro školu 1 milión korun, z něhož byly hrazeny dva týdenní
jazykově-vzdělávací pobyty pro 40 našich studentů v Německu a Francii a týdenní studijní
pobyty 7 vyučujících v různých zemích EU. Také bylo dodáno 200 nových knih a 4 čtečky,
které jsou využívány vyučujícími českého jazyka v čtenářských dílnách.
ad 3:
Ředitelka školy seznámila přítomné s Výroční zprávou o činnosti a plnění úkolů za rok 2015
s komentářem. Jedním z příjmů doplňkové činnosti je provoz školního bufetu. Bude-li
schválena přísná vyhláška MŠMT o potravinách, které nelze ve škole prodávat, dojde ke zrušení
jeho provozu.
Ředitelka školy seznámila s návrhem rozpočtu na rok 2016.
Plánovaná rekonstrukce elektroinstalace se uskuteční v prázdninových měsících.
V rozpočtu na rok 2016 se počítá s investicemi do rekonstrukce skladu – vytvoření posilovny.
Místnost, která je dosud využívána jako posilovna, bude připravena pro vytvoření kmenové
učebny.

ad 4:
Ve dnech 10.-16. dubna 2016 měla proběhnout poslední mobilita projektu ERASMUS+ do
Turecka. Vzhledem ke složité mezinárodní situaci se výjezd studentů s učiteli konat nebude,
náhradou bude mobilita v Itálii v květnu 2016.
V současné době začínají přípravy na novém mezinárodním projektu, naše škola již ale nebude
koordinátorem.

ad 5:
Členové školské rady projednali návrh rozpočtu a schválili Zprávu o činnosti a plnění úkolů za
rok 2015.
Příští schůzka ŠR proběhne v posledním týdnu srpna 2016.

Ing. Alexandra Arencibia, v. r.
předsedkyně školské rady
Zapsala: Mgr. Olga Blažková, tajemnice ŠR
V Ostravě-Porubě 16. února 2016

