
Zápis z jednání ŠR při Jazykovém gymnáziu Pavla Tigrida dne 12. března 2020 

 

Vzhledem k nastalé situaci v souvislosti s nákazou Koronaviru a následném uzavření všech ZŠ,  

SŠ, VOŠ a VŠ rozhodla ŠR z podnětu její předsedkyně o formě jednání ŠR prostřednictvím 

moderních komunikačních technologií.  Tento návrh byl přijat. Všechny členky ŠR obdržely 

mailovou poštou podklady pro jednání ŠR dle navrženého programu. Na základě 

prostudovaných materiálů a doplňujícího mailu předsedkyně si ŠR odsouhlasila hlasování per 

rollam. 

Účastny: 

Jaroslava Wenigerová, Karin Broukalová, Taťána Mikulenková, Darja Kubečková, Marcela 

Tomisová, Michaela Boščíková 

 Program: 

1. Rozbory hospodaření organizace za rok 2019 

2. Změny ve ŠŘ a v Pravidlech pro hodnocení žáků 

Bod 1 

 Rozbory hospodaření organizace za rok 2019 

Tyto rozbory hospodaření jsou součástí Zprávy o činnosti a plnění úkolů JGPT, Ostrava- Poruba, 

příspěvková organizace. Rozbory hospodaření bere ŠR na vědomí. 

Organizace vykázala kladný hospodářský výsledek a všechny závazné ukazatele stanovené 

zřizovatelem byly dodrženy. 

Usnesení  k bodu 1: 

ŠR bere na vědomí Rozbory hospodaření organizace za rok 2019 

Bod 2 

Změny ve ŠŘ a v Pravidlech pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků 

2/a Změny ve ŠŘ 

Jedná se doplnění ŠŘ v bodě 15 v tomto znění: 

„Žáci, kterých se to vzhledem k učebnímu plánu týká, jsou povinni nahlásit předem 

stanoveným způsobem/zpravidla elektronickou formou pomocí ankety/ a ve stanoveném 

termínu vedení školy svou volbu povinně volitelných předmětů pro následující školní rok. 

Pokud tak neučiní, bude jim seminář přidělen s ohledem na organizační potřeby školy.“ 



Hlasování: Pro    5              Proti     1 

Usnesení: ŠR schvaluje doplnění ŠŘ v bodě 15 

Poznámka: Mezi některými členkami ŠR proběhla k tomuto bodu mailová diskuze. 

Bod 2b/ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků 

Jedná se o doplnění těchto Pravidel, a to na základě provedené kontroly ČŠI, která na škole 

proběhla v lednu tohoto roku. Ředitelka školy přijala následující opatření, které podléhá 

schválení ŠR, neboť Pravidla hodnocení jsou přílohou ŠŘ. 

„ Hodnocení žáků s individuálním vzdělávacím plánem/IVP/ se řídí stejnými pravidly jako 

vzdělávání žáků bez IVP, pokud IVP nestanoví jinak. V IVP je určena zvláštní organizace výuky a 

délka vzdělávání při zachování obsahu a rozsahu vzdělávání stanoveného ŠVP. Ředitelka školy 

může s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit nezletilému žáku se 

speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na žádost jeho zákonného 

zástupce a zletilému žákovi se SVP nebo s mimořádným nadáním na jeho žádost vzdělávání 

podle IVP. Ředitelka školy může povolit vzdělávání podle IVP i z jiných závažných důvodů. 

Dokument IVP podepsaný ŘŠ, žákem a zákonným zástupcem nezletilého žáka se stává součástí 

osobní dokumentace žáka. „ 

Hlasování: Pro 6    Proti  0 

Usnesení: 

ŠR schvaluje doplnění Pravidel hodnocení o nový odstavec týkající se vzdělávání podle IVP 

 V Ostravě 12. 3. 2020 

Zapsala: Jaroslava Wenigerová, v.r., předsedkyně ŠR 

Přílohou zápisu je hlasování per rollam 

 

 

 

 

 

 

 

 


