
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, 25. 8. 2020 

 

Přítomny: 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 

Program a průběh jednání: 

1. Informace o průběhu distanční výuky v době uzavření škol 

Ředitelka školy podala informace o průběhu distanční výuky v době uzavření škol (březen – 

červen 2020). Na začátku období škola hledala různé formy a prostředky komunikace s žáky 

a vedení výuky. Vedení školy i učitelé se mohli opřít o řadu webinářů (SYPO, NIDV aj.) 

a výukových internetových zdrojů, které byly dříve zpoplatněny. Nyní je bylo možno využívat 

zdarma. Učitelé byli motivováni k tomu, aby přešli na společnou komunikační platformu – 

MS Office 365, někteří učitelé však využívali i jiné prostředky ke komunikaci, např. Moodle, 

Bakalář, e-mailové schránky. Většinu žáků školy se podařilo aktivizovat. Učitelé užívali 

formativního hodnocení, vytvářeli vlastní pracovní listy, využívali učebnice, pracovní sešity 

i internetové zdroje. Škola obdržela z MŠMT manuál k tvorbě tematických plánů na školní rok 

2020–2021, z něhož vyplývá možnost redukce vybraných tematických celků zakotvených 

v ŠVP. Důraz bude kladen především na aplikační dovednosti. 

 



2. Zhodnocení činnosti ŠR a poděkování končící školské radě 

Paní předsedkyně školské rady poděkovala všem členkám školské rady za aktivní a kritický 

přístup k  otázkám řešeným po celou dobu jejich mandátu. Ocenila otevřenou atmosféru 

během společných diskusí, ale i respekt jednotlivých členů k názoru většiny.   Jmenovitě 

vyzdvihla velmi dobrou spolupráci s místopředsedkyní ŠR  Mgr. Karin Broukalovou  

a poděkovala Mgr. Taťáně Mikulenkové za precizní  písemnou dokumentaci z jednání školské 

rady. V rámci diskuze se členky ŠR shodly na tom, že za velmi pozitivní pro další rozvoj školy 

považují zklidnění zjitřené atmosféry ve škole způsobené narušením vztahů v pedagogickém 

sboru před 3 lety, kdy této ŠR započalo její funkční období. 

3. Doporučení odborové organizaci 

Školská rada doporučuje odborové organizaci, která pracuje při JGPT, aby byla nastavena 

transparentní pravidla k přijímání nových členů. 

4. Poděkování pedagogickému sboru JGPT 

Předsedkyně školské rady požádala o předání poděkování pedagogickému sboru za zvládnutí 

zvýšených nároků na distanční vzdělávání. Zároveň poděkovala ředitelce školy Ing. Monice 

Kocháňové za tří letou spolupráci.  Poděkování též zaznělo od ředitelky školy směrem ke ŠR. 

 

 

Ostrava 26. 8. 2020 

Zpracovala: Mgr. Taťána Mikulenková 

 


