
ZÁPIS č. 4/2022 

ze zasedání Školské rady při Gymnáziu, Třinec, příspěvkové organizaci 

Datum:  20. dubna 2022  

Přítomni: Ing. Ivo Žižka, Ing. Dana Martynková, Ing. Jaroslav Stošek, Mgr. Jana Hložková, Mgr. 

Marcel Gibiec 

Omluven:   Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. 

Hosté:   Mgr. Romana Cieslarová, Ph.D. 

Program jednání:  1. Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2021  

2. Aktuální situace na gymnáziu  

3. Diskuse 

4. Závěr 

Průběh jednání: 

ad 1)  Všichni členové ŠR s předstihem obdrželi k prostudování text Zprávy o činnosti a plnění úkolů 

příspěvkové organizace za rok 2021 (včetně její tabulkové části a příloh). 

ad 2)  V rámci seznámení s aktuální situací na gymnáziu proběhla reflexe probíhajícího projektu 

Erasmus+ a ukončeného projektu Moderní škola II, tzv. Šablon. Alarmující jsou platové podmínky 

nepedagogických pracovníků (kuchyň, úklid), komplikují personální obsazení těchto úseků. Školská 

rada byla seznámena s problematikou čerpání ONIV (většina výdajů vyčerpána na nemocenské 

zaměstnanců školy). Prostředky na nákup pomůcek jsou velmi omezené. Dotace z Národního plánu 

obnovy jsou vázány na nákup nadstandardních pomůcek na rozvoj digitálních kompetencí žákův 

(virtuální realita, robotické stavebnice aj.), tudíž chybí finance na obnovu zastaralých počítačů a 

dataprojektorů. Řešíme novou kabeláž pro lepší internet, peníze plánujeme získat od zřizovatele, 

připravujeme projektovou dokumentaci. Pořádání vícedenních akcí je obtížné kvůli uzavírání dohod a 

navyšování závazného ukazatele počtu zaměstnanců. Budeme přijímat ukrajinské žáky, koncepční 

řešení této situace ale zatím chybí. Velmi významnou změnou je úprava RVP G od září 2022, projeví se 

v ŠVP zejména nově vyučovanou Informatikou. Od nového školního roku zavádíme i tzv. tandemovou 

výuku. Personální obsazení je s otazníky zejména v matematice a informatice, probíhá výběrové řízení 

na pozice vyučujících těchto oborů. Řešíme také otázku školního psychologa – ten je financován 

z projektu, po jeho skončení pravděpodobně využijeme sponzoring. 

ad 3)  Zpráva je zpracována precizně a podrobně, pokovidová situace a energetická krize má zřetelné 

dopady na hospodaření školy, ekonomické ukazatele prozrazují meziroční nárůst nákladů na teplo o 

40 %, výrazně vzrostly náklady za kopírovací služby i svoz odpadu. Od září 2022 bude nutné navýšit 

cenu obědů. Snažíme se maximálně využívat nákup přes náhradní plnění (kopírovací služby, nákup IT). 

Největší plánovaná investice, stavba sportovní haly, je nyní plně v rukou kraje, manažer stavby vypsal 

konkurz na zhotovitele stavby. Projektová dokumentace pro revitalizaci budovy gymnázia je v přípravě. 

Škola jde cestou opatrné ekonomické politiky, investice šetříme vzhledem k vysokým nákladům na 

teplo.  

ad 4)  Členové ŠR Zprávu o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2021 projednali a 

vzali na vědomí. 

V Třinci dne 20. 4. 2022  

Zapsala: Mgr. Jana Hložková     Schválil:  Ing. Ivo Žižka 


