Zápis
z jednání školské rady
Gymnázia Frýdlant nad Ostravicí
Datum: 7.10.2014
Místo konání: Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí
Přítomni:
Mgr. Lukáš Bjolek
Mgr. Barbara Kijonková
Mgr. Jan Žídek
Mgr. Catheriné Božoňová
Prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
Mgr. Eva Eschingerová
Hosté:
Ing. Petra Schwarzová, ředitelka
Program:
1. Představení členů školské rady, volba předsedy ŠR.
2. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2013/14.
3. Informace o aktuální situaci na gymnáziu.
4. Různé.
Ad1.) Na uzavřeném jednání školské rady v novém složení proběhlo představení
jednotlivých členů, jejich vize o působení ve školské radě. Z rozpravy o kandidátech
na předsedu ŠR vzešly dva návrhy:
•

Prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.,

•

Mgr. Lukáš Bjolek

V následné volbě byl předsedou školské rady zvolen Prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
(5 hlasů pro, 0 proti, 1 zdržel se).
Další jednání ŠR řídil zvolený předseda a jednání se účastnila jako host ředitelka
gymnázia Ing. Petra Schwarzová.

Ad 2.) Předseda ŠR uvedl další bod jednání shrnutím základních informací o činnosti
gymnázia vyplývajících Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2013/14,
kterou všichni členové ŠR dostali v předstihu a mohli se k ní předem vyjádřit.
V rámci rozpravy byl zodpovězen dotaz pana Mgr. Žídka k formátování
vykazovaných ekonomických údajů. Tyto jsou vykazovány ve shodě s účetní
závěrkou gymnázia.
Výroční zpráva byla schválena všemi hlasy.
Ad 3.) Ředitelka gymnázia Ing. Petra Schwarzová informovala ŠR o aktuálním dění
na gymnáziu:
•

Probíhá zateplování budovy, předpoklad dokončení do konce roku 2014.

•

Stavba tělocvičny, další postup řeší krajský úřad MSK, stavba musí být
dokončena do roku 2015.

•

Informovala o budování nové přírodovědné laboratoře, plán dokončení do
konce roku 2014.

•

Informovala o ekonomickém výhledu do konce roku 2014 a následně od
1.1.2015.

•

Pedagogický sbor – všichni pedagogové mají potřebnou kvalifikaci.

Ad 4.) Různé:
•

Mgr. Žídek – kladně ocenil výuku matematiky a výběr studentů na
gymnázium, vznesl dotaz na objektivitu hodnocení znalosti slovíček při výuce
cizích jazyků, kdy do vzájemné kontroly správnosti a hodnocení jsou zapojeni
i studenti.
Ředitelka gymnázia uvedla, že hodnocení vychází z klasifikačního řádu. Z
rozpravy vyplynulo, že zmíněné prověřování znalostí studentů je považováno
za efektivní a jeho využívání bude projednáno s vyučujícími cizích jazyků s
akcentem na poctivý přístup studentů k hodnocení.

•

Mgr. Bjolek – informoval o zájmu organizovat ples gymnázia. Paní ředitelka
uvedla, že případná organizace bude probíhat přes GM klub.

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

