
ZÁPIS  č. 1/2020 

ze zasedání Školské rady při Gymnáziu, Třinec, příspěvkové organizaci 

 

Datum: 30. září 2020 

Přítomni: Ing. Ivo  Žižka 

         Ing. Jaroslav Stošek 

         Ing. Dana Martynková 

  Mgr. Marcel Gibiec 

                          Mgr. Jana Hložková  

Omluven: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.  

Hosté:        Mgr. Romana Cieslarová, Ph.D. 

Program jednání:   

1. Seznámení přítomných s programem jednání 

2. Představení členů školské rady ředitelkou školy, omluva prof. Ing. Ivo Vondráka 

3. Předložení zápisu o volbách do školské rady 

4. Volba předsedy, místopředsedy a jednatele školské rady 

5. Projednání nového návrhu školního řádu 

6. Schválení/neschválení předloženého dokumentu 

7. Projednání Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2019/2020 

8. Schválení/neschválení předloženého dokumentu 

9. Diskuse 

10. Závěr 

 

Průběh jednání:   

Na prvním zasedání školské rady v novém volebním období proběhla volba jejího předsedy, 

místopředsedy a jednatele. Ve školním roce 2020/2021 pracuje školská rada v tomto složení:  

 prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – hejtman Moravskoslezského kraje a poslanec Parlamentu ČR – 

předseda školské rady  

 Ing. Ivo Žižka – člen představenstva a ředitel pro personalistiku a vnější vztahy Třineckých 

železáren, a.s., místopředseda školské rady  

 Ing. Jaroslav Stošek – předseda Spolku rodičů a přátel školy Gymnázia Třinec  

 Ing. Dana Martynková – členka výboru Spolku rodičů a přátel školy Gymnázia Třinec  

 Mgr. Marcel Gibiec – učitel Gymnázia, Třinec, příspěvkové organizace  

 Mgr. Jana Hložková – učitelka Gymnázia, Třinec, příspěvkové organizace, jednatel školské 

rady  



Školní řád pro rok 2020/2021 schválila Školská rada při Gymnáziu Třinec korespondenčně již 

v průběhu srpna 2020, aby mohl nabýt účinnosti od 1. září 2020.  

Nový školní řád pro rok 2020/2021 obsahující Specifika vzdělávání distančním způsobem 
schválila Školská rada při Gymnáziu Třinec na svém zasedání 30. 9. 2020, aby mohl nabýt 

účinnosti od 1. října 2020.  

Všichni členové ŠR s předstihem obdrželi k prostudování příslušnou dokumentaci: 

 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020 

Mgr. Romana Cieslarová, Ph.D. stručně prezentovala jednotlivé kapitoly Výroční zprávy o činnosti 

školy za školní rok 2019/2020, které se staly předmětem průběžné diskuze.  

Pozornost byla soustředěna na: 

 ocenění naší školy v listopadu 2019 -  na galavečeru k oslavě 30. výročí sametové revoluce 

byla gymnáziu předána Cena statutárního města Třince za mimořádný přínos pro město a 

region v oblasti vzdělávání a výchovy, součástí byl komponovaný studentský pořad Gympl o 

sametu  

 průběh a výsledky přijímacího řízení i maturitních zkoušek (MZ letos v důsledku 

koronavirové pandemie bez písemných prací z ČJL a cizích jazyků, přijímací zkoušky pouze 

v jednom termínu), úspěchy našich absolventů u přijímacích zkoušek na VŠ  

 úpravy ŠVP, zejména změny v organizaci maturitní zkoušky, které upravuje zákon prováděcí 

vyhláškou (písemné práce z ČJL a cizích jazyků přecházejí zpět o kompetence škol) 

 možnosti prezentace výstupů Projektového roku třídy 4. A s názvem Můj region, můj domov 

v říjnu 2020 s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci 

 prezentaci školy na veřejnosti, spolupráci školy s městem a TŽ. Ing. Ivo Žižka informoval o 

možnostech projektu P-Tech (spolupráce SŠ a společnosti IBM). Pokud to epidemiologická 

situace umožní, bude pokračovat spolupráce TŽ a gymnázia – prezenční přednášky odborníků 

TŽ pro studenty přírodovědných seminářů. 

 zapojení do projektů Moderní škola II, Učíme ve 21. století (Erasmus+ -  zahraniční stáže pro 

učitele) 

 základní údaje o hospodaření školy 

 ocenění práce SRPŠ (finanční podpora renovace prostoru školních šaten – nákup 210 šatních 

skříněk, fotoaparátu atd.) 

 diskusi o možnostech školy v rámci budoucích investic – probíhá příprava veřejné zakázky na 

stavbu nové tělocvičny 

Členové ŠR ocenili vysokou úroveň zpracované Výroční zprávy a tímto ji i schválili. 

 

 

 V Třinci dne 8. 10. 2020    Schválil:  Ing. Ivo Žižka 

Zapsala:  Mgr. Jana Hložková 

 

 


