Zápis
z jednání školské rady
Gymnázia Frýdlant nad Ostravicí
Datum: 5.10.2016
Místo konání: Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí
Přítomni:
Mgr. Lukáš Bjolek
Mgr. Barbara Kijonková
Pharm.Dr. Blanka Juchelková
Prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
Mgr. Eva Eschingerová
Omluveni: Ing. Renata Kaňaková
Hosté:
Ing. Petra Schwarzová, ředitelka
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Přivítání, program jednání.
Představení nových členů ŠR
Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2015/16.
Informace o aktuální situaci na gymnáziu.
Různé.

Ad1.) Předseda ŠR přivítal všechny přítomné a přednesl návrh programu, který byl
přijat.
Ad 2.) Představení nových členů ŠR
Pharm.Dr. Blanka Juchelková
Ing. Renata Kaňaková
Ad 3.) Projednání Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2015/16.
Paní ředitelka gymnázia Ing. Petra Schwarzová předložila Výroční zprávu o činnosti
školy za školní rok 2015/16 a informovala ŠR o dosažených výsledcích. Zprávu
dostali všichni členové ŠR v předstihu a mohli se k ní předem vyjádřit.
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Rozprava ke zprávě:
Mgr. Eva Eschingerová - dotaz na podmínky pronájmu tělocvičny.
Paní ředitelka upřesnila podmínky pronájmu a charakterizovala pronajímatele. Jsou
vystaveni konkurenci podobných prostor,
- metodik prevence – Mgr. Hofmanová, aprobovaný pracovník,
- italština – vyučuje Mgr. Dita Říhová,
- opatření vzhledem k absenci, vztah ke školnímu řádu, problematika zletilých
žáků,
- využití kapacity gymnázia 360 žáků, skutečnost pod 300 – limity jedna třída
s 30 žáky,
- výsledky vzdělávání, testování – pěkné.
Pharm.Dr. Blanka Juchelková – otevření výuky ruštiny v prvním ročníku – nenaplnila
by se skupina žáky, zájem byl o další nabízené jazyky.
Prof. Ing. Petr Noskievič, CSc. – úspěchy žáků v různých soutěžích a olympiádách.
Ing. Schwarzová – všichni absolventi se dostali na vysoké školy.
Výroční zpráva byla schválena všemi hlasy přítomných.
Ad 4.) Informace o aktuální situaci na gymnáziu.
Paní ředitelka gymnázia Ing. Petra Schwarzová informovala ŠR
 komplexní rekonstrukci vody a elektřiny, financované z kraje, organizačně
zajišťovalo gymnázium. Současně byla škola vymalována. Všechny
aktivity se stihly do začátku školního roku,
 jazykové učebny – byla vybavena nově v objemu cca 270 t. Kč. moderní
technikou pro výuku cizích jazyků.
 Vize – dál – modernizace chemické laboratoře, vybudování další jazykové
učebny, multimediální učebny.
 Záměry byly deklarované v rámci tvorby KAPů.
Ad 5.) Různé.
Paní ředitelka Ing. Petra Schwarzová:
 Podala informace o projektech Erasmus +, které běžely v roce 2015 a které
jsou připravovány na další roky.
 Kontrola na projekt tělocvičny – projekt kraje podporovaný EU.
 Informace o KAPu a plánech gymnázia v rámci zapojení projektů.

Prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
Předseda školské rady
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