
ZÁPIS ZE ŠKOLSKÉ RADY ZE DNE 24. 10. 2019 

 

 

Přítomni: Ing. Ivo Kantor, MUDr. Miroslav Bílka, Ing. Vít Slováček,     Petra 

Fedorová, Mgr. Dagmar Nogová,  Mgr. Simona Belanová 

Hosté: RNDr. Tomáš Hudec 

 

1. Program: 

a) Schválení výroční zprávy gymnázia 

b) Informace o projektech školy 

c) Informace ředitele školy o připravovaných změnách ve školním roce 2019/20 

d) Den otevřených dveří – čtvrtek 21. 11. 2019  

e) Volná diskuze, připomínky, návrhy 

 

ad a) Členům školské rady byla s předstihem k seznámení zaslána výroční zpráva školy, 

po krátké diskusi o formě a obsahu zprávy byla výroční zpráva gymnázia 

jednomyslně schválena. 

 

           ad b) Dagmar Nogová seznámila členy školské rady s ukončením projektu Erasmus+, 

KA1 Klíč k Evropě, vstříc kvalitě a odesláním závěrečné zprávy. 

Ředitel školy seznámil školskou radu s výstupy již ukončených projektů 

a s projekty probíhajícími (šablony II, primární prevence negativních jevů – 

adaptační kurz, IT Ostravsko - krajský projekt výstavby počítačové učebny, 

vybavené 3D tiskárnami, působení rodilého mluvčího anglického jazyka na naší 

škole, financovaného z projektu Moravskoslezského kraje) 

 

           ad c) Ředitel školy seznámil členy školské rady: 

                    - s průběhem výstavby nové tělocvičny gymnázia a termínem jejího 

předpokládaného uvedení do plného provozu 



                    - s termíny pořádání přípravných kurzů k přijímacímu řízení z matematiky 

a českého jazyka 

                    - s navýšením počtu hodin matematiky ve 4. ročnících gymnázia 

                    - s iniciací schůzky učitelů matematiky na základních školách s cílem výměny 

zkušeností a dobré praxe ve výuce 

           ad d) Školská rada byla seznámena s termínem konání „Dne otevřených dveří“ - čtvrtek 

21. 11. 2019 od 15:00 do 18:00 hod. 

           ad e)  -     proběhla diskuse k systému nového financování škol 

- proběhla debata k otázce povinné maturity z matematiky 

- členové školské rady byli informování o výsledcích našich studentů 

v soutěžích 

- ředitel školy pozval členy rady na reprezentační ples gymnázia konaný dne 

25. 1. 2019 

    

 

 

       

                    

 

 

 

 

Zapsala: Mgr. Simona Belanová 

 


