
Školská rada při Jazykovém gymnáziu Pavla Tigrida Ostrava-Poruba, 

příspěvková organizace; G. Klimenta 493/3, 708 00 Ostrava-Poruba 

 

Zápis ze zasedání Školské rady při JGPT, 12. prosince 2017 

 

Přítomni: Ing. Michaela Boščíková, Mgr. Karin Broukalová, Mgr. Taťána Mikulenková, Ing. Marcela 

Tomisová, PhDr. Jaroslava Wenigerová 

Omluvena: prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D. 

Host: Ing. Monika Kocháňová 

Program a průběh jednání: 

1. Diskuse o vhodném kandidátovi na pozici předsedy školské rady. Předsedkyní školské rady 

byla zvolena PhDr. Jaroslava Wenigerová. Průběh hlasování: 4 členky školské rady vyjádřily 

souhlas, 1 člen se zdržel hlasování. 

2. Diskuse o vhodném kandidátovi na pozici místopředsedy školské rady. Místopředsedkyní 

školské rady byla zvolena Mgr. Karin Broukalová. Průběh hlasování: 4 členky školské rady 

vyjádřily souhlas, 1 člen se zdržel hlasování. 

3. Zápis ze zasedání školské rady vyhotoví Taťána Mikulenková 

4. Úprava ŠVP – vyjádření ředitelky školy. Dodatek ke stávajícímu ŠVP (úprava hodinové dotace 

v jednotlivých předmětech – zvýšení počtu hodin matematiky o 2 hodiny, snížení počtu hodin 

jazyka českého o 1 hodinu, snížení počtu hodin konverzace v 1. cizím jazyce o 1 hodinu) by 

měl vstoupit v platnost k 1. 9. 2018. Termín dokončení nového ŠVP naplánován na 30. 6. 

2019, vstoupit v platnost by tedy měl od 1. 9. 2018. Školská rada žádá ředitelku školy o 



vyznačení a zdůvodnění změn, které jsou plánovány pro Dodatek k ŠVP, a jejich předložení 

k příštímu termínu jednání školské rady. 

5. Diskuse o novém Školním řádu Jazykového gymnázia P. Tigrida, který nabyl platnosti k 6. 11. 

2017. Drobné formální nedostatky budou odstraněny. Dotaz na funkčnost čtecího zařízení 

pro evidenci docházky do vyučování. Ředitelka školy vysvětlila, že žáci, které toto zařízení 

z nějakého důvodu nezaznamená, budou na chybu upozorněni učitelem ve výuce a bude jim 

umožněno se dodatečně zaevidovat. V takovém případě nejde o hrubé porušení školního 

řádu, žákovi tedy nehrozí žádné kázeňské opatření. Naopak za hrubé porušení Školního řádu 

je považováno soustavné nedodržování povinnosti se evidovat. 

6. Tvorba jednacího řádu školské rady. Připomínkování jednacího řádu, o který se opírala 

školská rada JGPT v minulém funkčním období. Školská rada diskutovala o možnostech 

zvýšení transparentnosti práce školské rady, např. cestou zveřejnění jednacího řádu spolu se 

zákonem o školské radě (§ 167 a § 168 Školského zákona č. 561/2004 sb.) na webových 

stránka školy (oddíl Školská rada). Jednací řád školské rady byl schválen, návrhy dodatků k 

jednacímu řádu budou zaslány předsedkyni školské rady do 15. 1. 2017.  

7. Komunikace členů školské rady mezi sebou, ale i s těmi, které volení členové školské rady 

zastupují, bude probíhat prostřednictvím e-mailové schránky, která bude k tomuto účelu 

zřízena a propojena s osobními e-mailovými adresami členů školské rady. 

8. Školská rada se usnesla, že připomínky, podněty k dění ve škole bude možno školské radě 

zasílat nejpozději 10 pracovních dní před termínem konání školské rady. Školská rada se však 

nebude zabývat těmi podněty, jejichž povaha neodpovídá kompetencím školské rady daných 

Školským zákonem č. 561/2004 sb. Program jednání školské rady bude vyvěšen na 

internetových stránkách školy.  

9. Školská rada se usnesla na těchto termínech: 



a. do 22. 12. 2018: zřízení e-mailové adresy, která bude sloužit pro kontakt se členy 

školské rady, tato adresa bude propojena s osobními e-mailovými schránkami členů 

školské rady;  asistentka ředitelky školy zašle členům školské rady jednací řád; 

b. do 15. 1. 2018: členové školské rady zašlou předsedkyni školské rady návrhy dodatků 

k jednacímu řádu; 

c. březen / duben 2018: příští zasedání školské rady. 
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13. 12. 2017 

Zpracovala: Mgr. Taťána Mikulenková 

 


