Zápis ze zasedání školské rady při Gymnáziu Olgy Havlové,
Ostrava-Poruba, příspěvkové organizace
dne 28. srpna 2014
Přítomni: Ing. Alexandra Arencibia, Mgr. Olga Blažková, PaedDr. Aleš Koutný,
Ing. Martina Tylčerová
Omluveni: JUDr. Eva Kafková, Doc. Ing. Marian Marschalko, PhD.
Hosté: Mgr. Jana Huvarová – ředitelka školy
Program:
1. Zahájení
2. Jmenování nových členů a volby nových členů z řad pedagogů
3. Projednání závěrů kontroly ČŠI
4. Projednání výroční zprávy za školní rok 2013/14
5. Zhodnocení školního roku 2013/14, koncepce rozvoje na školní rok 2014/15
6. Změny v ŠVP
7. Změna ve školním řádu
8. Vyhodnocení maturitních zkoušek, přijímacího řízení
9. Zapojení školy do nových projektů
10. Rekonstrukce školní kuchyně
11. Usnesení a závěr

ad 1:
Předsedkyně školské rady zahájila jednání ŠR a seznámila přítomné s programem, který byl
přijat.
ad 2:
JUDr. Kafková byla jmenována členkou školské rady za zřizovatele, bude pracovat i v dalším
funkčním období.
V pátek 29. 8. 2014 proběhne volba členů ŠR z řad pedagogů. V listopadu se uskuteční volba
členů ŠR z řad zákonných zástupců žáků a zletilých žáků.
ad 3:
Zpráva se závěry kontroly České školní inspekce byla zaslána členům školské rady e-mailovou
zprávou bezprostředně po jejím doručení škole.
Závěry kontroly byly projednány.
ad 4:
Členové školské rady byli seznámeni s Výroční zprávou za školní rok 2013/14, která byla
schválena.
ad 5:
Ředitelka školy zhodnotila uplynulý školní rok, připomenula významné akce, které proběhly
ve školním roce 2013/14, a seznámila přítomné s koncepcí rozvoje školy pro nový školní rok.
ad 6:
Ředitelka školy předložila návrh na změnu v učebním plánu ŠVP 4leté studium a vyšší stupeň
víceletého gymnázia. O jednu hodinu se zvýšil celkový počet hodin matematiky, naopak

v českém jazyce došlo ke snížení o jednu hodinu. V souvislosti s tím byl upraven počet hodin
v jednotlivých ročnících také u dějepisu a základů společenských věd, přičemž se celkový počet
hodin těchto předmětů nezměnil. Obsah předmětu matematika, český jazyk a literatura a dějepis
se nemění. V základech společenských věd se témata Úvod do ekonomie, Právní formy
podnikání, Marketing a Národní hospodářství přesouvají z druhého ročníku do čtvrtého.
K drobnému přesunu učiva mezi ročníky došlo také v chemii. ŠVP anglického jazyka byl
přepracován tak, aby nebyl závislý na používaných učebnicích. Nabídku volitelných seminářů
jsme doplnili o Seminář z analytické chemie. Změnili jsme názvy některých seminářů.
Předložený návrh změny ŠVP byl přítomnými přijat, od září 2014 bude podle tohoto nově
upraveného učebního plánu ŠVP probíhat výuka.
ad 7:
Členové ŠR byli seznámeni se změnou ve školním řádu. Nový dokument byl přítomnými
jednohlasně schválen. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání zůstávají beze změn.
ad 8:
Ředitelka školy vyhodnotila maturitní zkoušky a seznámila přítomné s výsledky přijímacího
řízení.
ad 9:
Ředitelka školy informovala o zapojení školy do nových projektů.
Gymnázium se stalo partnerskou školou v projektu „Chytří pomocníci ve výuce“, příjemcem
dotace je Ostravská univerzita. Díky tomuto projektu získají zapojení učitelé tablety a software
a budou proškoleni.
Nově taktéž vstupujeme do mezinárodního projektu Erasmus+, v němž budou pracovat učitelé
a studenti z dalších pěti zemí EU.
ad 10:
V červnu 2014 byly zřizovatelem škole poskytnuty finanční prostředky na reprodukci majetku
na rekonstrukci školní jídelny. Během prázdninových měsíců byly provedeny rozsáhlé práce –
rekonstrukce vzduchotechniky, úplná výměna chladicích boxů, zakoupení nového
konvektomatu, rozsáhlé práce na elektroinstalaci a stavební úpravy. Školní jídelna plánuje od
2. pololetí školního roku nabízet strávníkům výběr ze dvou jídel. Ředitelka školy provedla
přítomné prostorami školní kuchyně a ukázala jim rekonstruované vybavení.
ad 11:
Přítomní členové školské rady
⋅ schválili dokumenty: Výroční zpráva za školní rok 2013/14 a Školní řád pro 2014/15,
⋅ vyjádřili se: k návrhům na změny v ŠVP, ke koncepci rozvoje na další školní rok,
⋅ projednali: inspekční zprávu ČŠI.
Příští jednání školské rady se uskuteční 24. února 2015 ve 14.00 hodin. Hlavním bodem bude
seznámení se Zprávou o hospodaření za kalendářní rok 2014.

Ing. Alexandra Arencibia, v. r.
předsedkyně školské rady
Zapsala: Mgr. Olga Blažková, tajemnice ŠR
V Ostravě-Porubě 28. srpna 2014

