
ZÁPIS  č. 3/2021 

ze zasedání Školské rady při Gymnáziu, Třinec, příspěvkové organizaci 

 

Datum: 18. října 2021 

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. Projednání Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2020/2021 

3. Schválení/neschválení předloženého dokumentu 

4. Diskuse 

5. Závěr 

Průběh jednání:   

Ve školním roce 2021/2022 pracuje školská rada ve 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 – ZŘŠ Gymnázia, Třinec, příspěvkové organizace, jednatel školské rady  

Školní řád pro rok 2021/2022 schválila Školská rada při Gymnáziu Třinec korespondenčně již 

v průběhu srpna 2021, aby mohl nabýt účinnosti od 1. září 2021.  

Všichni členové ŠR s předstihem obdrželi k prostudování příslušnou dokumentaci: 

 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/2021 

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

školy za školní rok 2020/2021, které se staly předmětem průběžné diskuse.  



Pozornost byla v diskusi soustředěna na: 

 hodnocení distanční výuky uplynulého školního roku, úspěchy, rezervy, zkušenosti 

 činnost školního psychologa (Mgr. Kubíčková, spolupráce s Mobilním centrem pro podporu 

inkluze), dopady kovidu a izolace na psychiku žáků, DVPP pedagogů v oblasti wellbeingu 

 problémy s kombinovanou výukou ve třídách 

 změnu maturitní vyhlášky ve školním roce 2021/22 (zásadní změna v řízení PP z ČJL a 

cizích jazyků i ÚZK školou, nastavení kritérií, hodnocení přechází zpět do kompetence školy) 

 změny RVP ve výuce Informatiky pro vyšší gymnázium 

 personální problémy školy 

 koncepci výuky, pedagogové reagovali na dotaz zástupců SRPG, jak vnímají rozdíl ve výuce 

na osmiletém a šestiletém studiu (dobíhající obor) 

 hodnocení STK v Jeseníkách 

 zapojení do projektu Učíme ve 21. století Erasmus+ (zahraniční stáže pro učitele a Sekrety 

nauki - plánovaná mobilita zahraničních studentů z Polska, Chorvatska, Estonska a Finska u 

nás v Třinci) 

 očekávané problémy v dopravě v Třinci (180 dní od 1. 3. 2022, podrobnosti přednesl Ing. 

Žižka) 

 budoucí investice – bourání staré a stavba nové tělocvičny, časosběrná dokumentace pro 

budoucnost, revitalizace budovy gymnázia – plány, smlouvy, překážky, finanční náklady 

 

 

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

 

 

 

 V Třinci dne 18. 10. 2021    Schválil:  Ing. Ivo Žižka 

Zapsala:  Mgr. Jana Hložková 

 

 


