
Zápis 
ze zasedání školské rady při Gymnáziu v Havířově Podlesí, příspěvková 

organizace, dne 09.06.2021.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Označení zasedání 2/21

Přítomní členové školské rady: MUDr. Daniel Janíček 
(danjanicek@gmail.com)
Mgr. Petra Pomykaczová
(petrapom@seznam.cz)
Mgr. et Mgr. Alena Kotterbová
(kotterbova@gsh.cz)
Mgr. Andrea Dospivová
(dospivova@gsh.cz)
MUDr. František Pokorný
(frantisek.pokorny@nsphav.cz)
Ing. Ondřej Baránek
(baranek.ondrej@havirov-city.cz)

Omluveni: 0

Hosté: PhDr. et Mgr. Hana Čížová 
(cizova@gsh.cz)

Program: I. Zahájení
II. Změna školního řádu – zavedení 
kombinované výuky
III. Informace o školním roce 2020/2021
IV. Volby do školské rady
V. Ostatní

I. Zahájení

Jednání školské rady svolal  předseda MUDr. Daniel Janíček,  který přivítal  členy
školské rady a paní ředitelku PhDr. et Mgr. Hanu Čížovou. 

II. Změna školního řádu – zavedení kombinované výuky

Paní  ředitelka předložila  školské radě návrh změny školního řádu, který se týká
zavedení kombinované výuky pro poslední dva ročníky gymnázia. Jedná se o nový
projekt  podporovaný  Ministerstvem  školství,  mládeže  a  tělovýchovy,  do  tohoto
projektu se přihlásilo cca 80 škol v celé republice. Školská rada byla seznámena s
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projektem zavedení kombinované výuky, s její organizací, výhodami a nevýhodami
a po diskusi týkající se kombinované výuky jsme hlasovali. Školská rada schválila
změnu  školního  řádu  a  zavedení  kombinované  výuky  na  Gymnáziu  na  ul.
Studentské v Havířově.  Pro změnu hlasovali  všichni  členové školské rady,  proti
změně školního řádu nebyl nikdo. Nikdo se hlasování nezdržel. 

III. Informace o školním roku 2020/2021

Končící  školní  rok  byl  opět  „výjimečný“  v  důsledku  zavedených
protiepidemiologických  opatření.  Paní  ředitelka  informovala  školskou  radu  o
průběhu  vyučování  ve  školním  roce  2020/2021  včetně  vlivu  distanční  výuky.
Popsala průběh a výsledky maturitní zkoušky u maturitních ročníků školy.

IV.  Konec funkčního období členů školské rady

Ve  školním  roce  2020/2021  končí  funkční  období  dvou  členů  školské  rady
zastupujících nezletilé a zletilé žáky gymnázia a také dvou zástupců za pedagogické
pracovníky gymnázia. Vzhledem k situaci s pandemii viru COVID 19 bylo funkční
období členů prodlouženo do června 2021, kdy proběhnou volby členů školské rady
– zástupců žáků a zástupců pedagogický pracovníků gymnázia.

V. Ostatní

Paní  ředitelka  informovala  školskou  radu  o  plánovaných  změnách  ve  složení
pedagogického  sboru  a  investicích  ve  škole.  Diskuse  se  dotkla  také  témat
sportovních  kurzů  a  školních  výletů  v  době  uvolňování  protiepidemiologických
opatření. 

Závěr:

Školská  rada  schválila  změny školního  řádu  se  zavedením kombinované  výuky,
seznámila se s průběhem a výsledky školního roku 2020/2021. Školská rada vyčká
výsledků voleb nových členů školské rady, kteří se zapojí do práce školské rady v
následujícím  školním  roce.  Další  setkání  školské  rady  je  plánováno  na  první
polovinu  školního roku 2021/2022. 
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V Havířově 09.06.2021 ------------------------------

MUDr. Daniel Janíček

předseda školské rady
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