
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, 16. června 2019 

 

Přítomni: PhDr. Jaroslava Wenigerová, prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D., Ing. Marcela Tomisová,  

Mgr. Taťána Mikulenková,  Mgr. Karin Broukalová  

Omluvena:  Ing. Michaela Boščíková 

Host: Ing. Monika Kocháňová, ředitelka školy. 

 

Program a průběh jednání: 

1. Aktualizace Školního řádu 

Ředitelka školy podala komentář k navrhovaným změnám ve Školním řádu. Školská rada se vyslovila 

proti povinnosti rodičů předkládat žádost o uvolnění z vyučování nejméně 10 pracovních dní před 

plánovanou akcí (4 hlasy proti návrhu, 1 hlas pro návrh), po dohodě s ředitelkou školy byl tento 

interval zkrácen na 5 pracovních dní. Do textu byla dále doplněna věta, že pro uvolnění z vyučování 

musí být závažné důvody, rodinné dovolené jsou rodiče povinni si plánovat mimo školní rok. 

2. Školní vzdělávací program 

Ředitelka školy informovala školskou radu o průběhu práce na ŠVP v  uplynulých asi 18 měsících. 

Škola pozměnila učební plán dle odborného posudku stávajícího ŠVP, došlo k navýšení hodin 

matematiky (2 hodiny) a zeměpisu (1 hodina), naopak sníženy byly hodiny dějepisy (2 hodiny) 

a českého jazyka a literatury (1 hodina). I přes vzrušené diskuse v průběhu tvorby nového ŠVP dospěli 



učitelé, kteří se na tvorbě nového ŠVP podíleli, ke shodě. Škola zachová počet hodin cizích jazyků 

v plné výši a tím i své zaměření. Některé návrhy (např. postižení mezipředmětových vztahů ČJL–D) se 

však do nového ŠVP zapracovat nepodařilo. Text nového ŠVP ještě projde jazykovou korekturou. 

Školská rada vyslovila poděkování učitelům za mimořádný pracovní výkon, který realizovali při 

procesu tvorby ŠVP. 

3. Výsledky žáků 4. ročníků a 6. E u maturitní zkoušky a u Testování 

kvalita (3. ročníky a 5. E) 

Ředitelka školy seznámila školskou radu s výsledky žáků 4. ročníků a 6. E u maturitní zkoušky, Mgr. 

Mikulenková připojila krátkou informaci o výsledcích Testování kvalita. Výsledky svědčí o vysoké 

úrovni vzdělávání v celorepublikovém srovnání. 

4. Závěr 

Školská rada při Jazykovém gymnáziu Pavla Tigrida vyslovuje poděkování celé škole za udržení vysoce 

kvalitního vzdělávání, včetně profilace školy. 
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Zpracovala: Mgr. Taťána Mikulenková 

 


