Zápis
z jednání školské rady
Gymnázia Frýdlant nad Ostravicí
Datum: 6.10.2015
Místo konání: Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí
Přítomni:
Mgr. Barbara Kijonková
Mgr. Jan Žídek
Mgr. Catheriné Božoňová
Prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
Mgr. Eva Eschingerová
Omluveni:
Mgr. Lukáš Bjolek
Hosté:
Ing. Petra Schwarzová, ředitelka
Program:
1. Přivítání členů školské rady a hostů.
2. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2014/15.
3. Informace o aktuální situaci na gymnáziu.
4. Různé.
Ad1.) Předseda ŠR přivítal přítomné, seznámil s programem jednání a informoval o
omluvě pana Mgr. Bjolka, který se účastní exkurze se studenty.
Ad 2.) Předseda ŠR provedl shrnutí základních informací o činnosti gymnázia
vyplývajících z Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2014/15. Zprávu dostali
všichni členové ŠR v předstihu a mohli se k ní předem vyjádřit.
V rámci rozpravy se vyjádřila paní Mgr. Catheriné Božoňová – str.10 – oceňuje
vytvoření podmínek pro setkání s rodiči v průběhu třídních schůzek, některé formální
úpravy str. 17, bod 6.2 – počty žáků, str. 21 – zaokrouhlení, doporučuje výstižněji
formulovat str. 25 – testování – vyhodnocení, str. 26 – akce – přínos akcí, str. 30 –
první kroky s internetem – oceňuje uspořádání akce.

Výroční zpráva byla schválena všemi hlasy přítomných.
Ad 3.) Ředitelka gymnázia Ing. Petra Schwarzová informovala ŠR o aktuálním dění
na gymnáziu:
•

Stavba tělocvičny se dokončuje a bude předána v následujícím období a cca od
1.11.2015 by měla být dána k dispozici do výuky. Vnější úprava stěn je
kombinací obkladu a betonu. Tělocvična bude mít své provozní náklady –
energie na vytápění. Počítá se s pronájmem, aby se získaly i prostředky na její
provoz.

Byly

započaty

k tomu

potřebné

kroky

vedoucí

k získání

živnostenského listu. Cena pronájmu bude stanovena podle nákladů na provoz.
Úklid tělocvičny se bude provádět ve večerních a nočních hodinách. Bude
zabezpečena kamerovým systémem podle projektu.
•

Byla vybudována nová přírodovědná laboratoř, počítačová učebna.

•

Informovala o výběrovém řízení na nové lavice.

•

Pět kabinetů profesorů je kompletně modernizováno včetně nábytku.

•

Ve výhledu je rekonstrukce elektrorozvodů (původní od roku 1970). Zvážena
bude i modernizace vodovodních rozvodů. Projektová příprava by proběhla
tak, aby rekonstrukce mohly proběhnout v době prázdnin.

•

Projektové záležitosti ERASMUS+ K1 13 pedagogů vycestovalo do zahraničí,
pedagogové mají podporu výuky cizích jazyků, job shadowing, Výzva 56 –
vybavení knihovny novými publikacemi, job shadowing – 2 pedagogové
vyjedou do zahraničí. Kulturně jazykový pobyt ve vyučovaném cizím jazyce –
zájem je zorganizovat ve Francii.

•

Byl podpořen projekt v rámci ERASMUS+ K2 – se školami ve Finsku,
Švédsku, Dánsku a Itálii – do aktivit v průběhu dalších dvou let budou
zapojeni studenti.

Ad 4.) Různé – nebyla přednesena další témata.
Prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
Předseda školské rady

