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

organizace, dne 20.06.2022.

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

Označení zasedání 2/22

Přítomní členové školské rady: MUDr. Daniel Janíček 
(danjanicek@gmail.com)
Mgr. Petra Pomykaczová
(petrapom@seznam.cz)
Mgr. et Mgr. Alena Fialová Kotterbová
(fialova.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. Informace o školním roce 2021/2022
III. Změny v pedagogickém sboru
IV. Investiční akce školy
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. Informace o školním roce 2021/2022

Paní  ředitelka  informovala  školskou  radu  o  průběhu  školního  roku  2021/2022.
Školní  rok  se  po  postupném vymizení  proticovidových  opatření  navracel  zpět  k
neomezené výuce prezenčního typu, i když v následujícím školním roce bude na
gymnáziu  pokračovat  (zatím  jako  pilotní  projekt)  kombinovaná  prezenční  a
distanční  výuka  u  nejvyšších  ročníků.  S  uvolněním omezení  se  obnovily  školní
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sportovní kurzy a školní výlety. Proběhly i první „postcovidové“ maturity, byli jsme
informování o průběhu a výsledcích maturitních zkoušek. 

III. Změny v pedagogickém sboru

Končící školní rok je spojen s drobnými změnami ve složení pedagogického sboru,
o kterých jsme byli informování paní ředitelkou.

IV.  Investiční akce školy

Paní  ředitelka  objasnila  plánované  opravy,  které  budou  prováděny  na  budově
gymnázia v průběhu prázdnin a pak i v průběhu dalšího školního roku. Jedná se o
opravy  elektroinstalace,  montáže  venkovních  žaluzií  a  pak  i  plánovaná  oprava
tělocvičny a tělocvičného zázemí gymnázia. 

V. Ostatní

Diskuse  školské  rady  a  paní  ředitelky  se  týkaly  dalších  změn  a  plánů,  které  se
dotknou chodu školy. Mezi ně patří opětovné zavedení rodilého mluvčího do výuky
anglického jazyka, uvolnění školní vilky po předchozích nájemcích a její oprava a
využití jako byt pro školníka atd. 

Závěr:

Školská rada byla seznámena s průběhem druhé poloviny školního roku 2021/2022
a s plány pro školní rok následující. Další setkání školské rady je plánováno na první
polovinu  školního roku 2022/2023. 

V Havířově 22.06.2022 ------------------------------

MUDr. Daniel Janíček

předseda školské rady
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