Zápis
ze zasedání školské rady při Gymnáziu v Havířově Podlesí, příspěvková
organizace, dne 30.11.2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------Označení zasedání 1/22
Přítomní členové školské rady:

MUDr. Daniel Janíček
(danjanicek@gmail.com)
Mgr. Petra Pomykaczová
(petrapom@seznam.cz)
Mgr. et Mgr. Alena Fialová Kotterbová
(kotterbova@gsh.cz)
Mgr. Andrea Dospivová
(dospivova@gsh.cz)
Ing. Ondřej Baránek
(baranek.ondrej@havirov-city.cz)

Omluveni:

MUDr. František Pokorný
(frantisek.pokorny@nsphav.cz)

Hosté:

0

Program:

I. Zahájení
II. Volby do školské rady
III. Seznámení školské rady se schválenou
výroční zprávou za školní rok 2020/2021
IV. Informace o školním roce 2021/2022
V. Ostatní

I. Zahájení
Jednání školské rady svolal předseda MUDr. Daniel Janíček, který přivítal členy
školské rady.
II. Volby do školské rady
Paní ředitelka vyhlásila volby do školské rady, kdy se volili noví členové školské
rady zastupující nezletilé a zletilé žáky gymnázia a také dva členové školské rady
za pedagogické pracovníky gymnázia, kterým předtím skončilo funkční období.
Noví členové nejsou zcela noví, za členy školské rady zastupující žáky byli
opětovně zvolení MUDr. Daniel Janíček a Mgr. Petra Pomykaczová, za pedagogické
pracovníky školy byli znovu zvoleni členové - Mgr. et Mgr. Alena Fialová
Kotterbová a Mgr. Andrea Dospivová.
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III. Seznámení školské rady se schválenou
výroční zprávou za školní rok 2020/2021

Školská rada obdržela výroční zprávu Gymnázia na ul. Studentské v Havířov za
školní rok 2020/2021 k prostudování a schválení na podzim roku 2021. Výroční
zprávu jsme obdrželi v elektronické podobě a po pečlivém prostudování a doplnění
několika drobných změn spíše formálního charakteru byla výroční zpráva školskou
radou schválena. O schválení jsme informovali paní ředitelku PhDr. et Mgr. Hanu
Čížovou.

IV. Informace o školním roku 2021/2022

Nový školní rok 2021/2022 je komplikován pokračující epidemií nemoci COVID
19, která přináší další komplikace prezenční školní výuky. Část žáků a pedagogů již
je očkována proti nemoci COVID 19, část očkovaná není a někteří žáci očkovaní
zatím být nemohli vzhledem k nízkému věku. Z těchto důvodů pak pro skupiny
očkované a neočkované platí i jiná protiepidemiologická opatření, což přináší další
komplikace s organizací výuky a jsou pro pedagogický sbor opravdovou výzvou.
Vývoj epidemie nepříznivě ovlivňuje i některé mimoškolní aktivity (taneční atd.).

V. Ostatní
V průběhu setkání školské rady se probírala řada témat a činností, které souvisejí se
školními i mimoškolními aktivitami a jsou nyní přímo či nepřímo ohroženy
pokračující epidemií nemoci COVID 19. Je zjevné, že některé školní činnosti
budou ovlivněny vývojem epidemie i v budoucnu. To vše nám ukáže až čas budoucí.

Závěr:
Školská rada schválila výroční zprávu za školní rok 2020/2021. Školská rada se
seznámila se novými členy školské rady, probrala podrobnosti výuky v školním roce
2021/2022. Další setkání školské rady je plánováno na druhou polovinu školního
roku 2021/2022.
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V Havířově 15.12.2021

-----------------------------MUDr. Daniel Janíček
předseda školské rady
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