
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, 18. října 2018 

 

Přítomni: Ing. Michaela Boščíková, Mgr. Karin Broukalová, prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D., 

Mgr. Taťána Mikulenková, Ing. Marcela Tomisová, PhDr. Jaroslava Wenigerová  

Hosté: Ing. Monika Kocháňová, Mgr. Slavoj Tomeček 

Program a průběh jednání: 

1. Školní vzdělávací program 2019–2020:  

Koordinátor ŠVP Slavoj Tomeček informoval členy Školské rady o třístupňovém postupu při 

tvorbě ŠVP: profil absolventa, výchovné a vzdělávací strategie, učební plán, výstupy. Nyní 

práce na profilu studenta již téměř hotova. Školská rada doporučuje redukci faktografie a 

důraz na měkké kompetence (Průmysl 4.0, uplatnitelnost absolventů JGPT na trhu práce 

v blízké budoucnosti). Školská rada vzala na vědomí informace týkající se tvorby Školního 

vzdělávacího programu, který by měl vstoupit v platnost v září 2019. 

2. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017–2018: 

Ředitelka školy seznámila Školskou radu s Výroční zprávou o činnosti školy za školní rok 

2017–2018. V debatě o zvýšené omluvené absenci ředitelka školy vysvětlila důvody absence 

žáků, číslo zvedají rodinné dovolené, kterým škola nemůže bránit, zvláště pokud se jedná o 

výjezdy do zahraničí (příležitost přímého kontaktu s cizím jazykem). Vysoká je aktivita učitelů 

v DVPP, doporučeno dělit se o poznatky s kolegy. Dalšími tématy  byly způsoby  výuky 

matematiky, která se má stát od šk. roku 2021/2022 povinnou součástí maturitní zkoušky, 



zavedení metody CLIL do výuky nejazykových předmětů, ale také horší výsledky v maturitním 

předmětu Německý jazyk a úvaha o možném zavedení šestiletého oboru se zaměřením na 

německý jazyk. Návrh na přejmenování předmětu „Aplikace PC – základy programování“ – 

k úvaze. Ředitelka školy dále seznámila radu s návrhem Městského obvodu Ostrava-Poruba 

vybudovat podzemní parkoviště na pozemku školy.    

Školská rada schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2017–2018, vysoce 

oceňuje úroveň zpracování, včetně obsahu. 

3. Školní řád a Pravidla hodnocení:  

Na základě diskuse byly některé návrhy vypuštěny. Po těchto úpravách Školská rada schválila 

Školní řád a Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání k  1. 11. 2018.  

 

Usnesení: 

V souladu s ustanovením § 168 odstavec 1 Školského zákona Školská rada schválila všemi hlasy 

Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2017–2018, Školní řád a Pravidla pro hodnocení 

výsledků vzdělávání.  

 

Ostrava 19. 10. 2018 

Zpracovala: Mgr. Taťána Mikulenková 

 


