Zápis ze zasedání školské rady při Gymnáziu Olgy Havlové,
Ostrava-Poruba, příspěvkové organizace
dne 8. března 2022
Přítomni:
Ing. Alexandra Arencibia, Mgr. Gabriela Mariánková, doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D.
Ing. Michaela Řeháková, PhDr. Jiří Sovadina
Hosté:
Mgr. Jana Huvarová – ředitelka školy
Omluveni:
Ing. Tomáš Kotyza
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Projednání návrhu rozpočtu a Zprávy o činnosti a plnění úkolů za rok 2021
Zhodnocení 1. pololetí a úspěchy žáků
Prezentace výsledků maturit ve šk. r. 2020/2021
Informování o přípravách výročí 50 let školy

ad 1:
Předsedkyně školské rady zahájila schůzku a seznámila přítomné s programem, který
byl přijat.
ad 2:
Školská rada projednala návrh rozpočtu a Zprávu o činnosti a plnění úkolů za rok
2021. Přítomní byli ředitelkou školy seznámeni s výsledky hospodaření z hlavní a
doplňkové činnosti. Rozpočet je vyrovnaný, výsledky hospodaření splňují všechny
požadavky, které zřizovatel ukládá. Celkový výsledek hospodaření organizace za rok
2021 je zisk ve výši 26 104,68 Kč. Ztráta hospodaření z hlavní činnosti byla
kompenzována výnosy z hospodaření z doplňkové činnosti.
Školská rada byla seznámena s mzdovými náklady a průměrným platem pedagogů
a nepedagogických zaměstnanců. Plat pedagogů v posledních letech vykazuje růst,
tabulkový plat zaměstnanců školní jídelny a na úseku úklidu je bohužel nízký.
Ředitelka školy informovala přítomné o stavu zajištění finančních prostředků pro
nákladnou opravu střechy. Byly představeny dlouhodobé cíle investic do oprav
budovy školy.
ad 3:
Ředitelka školy zhodnotila 1. pololetí školního roku a seznámila přítomné s problémy
které přinesla pandemie nemoci COVID-19. I přes nestandardní průběh školního roku
nedošlo k závažným problémům či destabilizacím vzdělávacího procesu.
ad 4: Přítomní byli seznámeni s výsledky maturitních zkoušek v roce 2020/2021,
které byly v přehledné tabulce srovnány s celorepublikovým průměrem. Výsledky

maturitních zkoušek v matematice, češtině a cizích jazycích byly ve většině případů
nad celostátním průměrem.
ad 5:
Ředitelka školy informovala o přípravách oslav 50 let školy. Oproti původním
představám byly oslavy přeloženy z června na říjen 2022.
Přítomní se společně dohodli na příštím setkání, které proběhne na konci srpna 2022.
Ing. Alexandra Arencibia, v. r.
předsedkyně školské rady
Zapsal: PhDr. Jiří Sovadina, tajemník ŠR
V Ostravě-Porubě 9. března 2022

