
ZÁPIS  č. 5/2022 

ze zasedání Školské rady při Gymnáziu, Třinec, příspěvkové organizaci 

Datum: 5. října 2022 

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 2021/2022 

3. Schválení/neschválení předloženého dokumentu 

4. Projednání Inspekční zprávy ČŠI (Čj. ČŠIT-953/22-T) a Protokolu o kontrole ČŠI (Čj. 

ČŠIT-954/22-T) 

5. Diskuse 

6. Závěr 

Průběh jednání:   

Ve školním roce 2022/2023 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 2022/2023 schválila Školská rada při Gymnáziu Třinec 

korespondenčně již v průběhu srpna 2022, aby mohl nabýt účinnosti od 1. září 2022.  

Všichni členové ŠR s předstihem obdrželi k prostudování příslušnou dokumentaci: 

• Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021/2022 

• Inspekční zpráva ČŠI 

• Protokol o kontrole ČŠI 

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

činnosti školy za školní rok 2021/2022, které se staly předmětem průběžné diskuse.  



Pozornost byla v diskusi soustředěna na: 

• hodnocení výuky uplynulého školního roku, úspěchy žáků ve vědomostních, 

jazykových i sportovních soutěžích, úspěšnou organizaci lyžařských kurzů pro 8 tříd i 

sportovně-turistického kurzu 

• výsledky maturitních zkoušek jarního termínu 2022 (3 dílčí opravné zkoušky proběhly 

v září, úspěšně) a rozbor přijetí našich absolventů na VŠ  

• výsledky plánované pravidelné komplexní kontroly školy ČŠI, která proběhla právě 

během ústních maturitních zkoušek. Inspekční činnost byla zahájena 24. 5.  2022, 

předmětem inspekční činnosti bylo zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a 

výsledků vzdělávání podle školních vzdělávacích programů; zjišťování a hodnocení 

naplnění školních vzdělávacích programů a kontrola dodržování vybraných ustanovení 

právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb. 

Výstupem inspekční činnosti byl Protokol o kontrole (Čj. ČŠIT-954/22-T), který 

konstatoval, že v žádné z pěti kontrolovaných oblastí nebylo zjištěno porušení právního 

předpisu. Dalším výstupem byla Inspekční zpráva (Čj. ČŠIT-953/22-T). Celkově 

obdrželo třinecké gymnázium od ČŠI velmi kladné hodnocení. 

• změny RVP a následné změny ŠVP ve výuce Informatiky pro vyšší gymnázium, s tím 

související zvyšování digitálních kompetencí pedagogického sboru v rámci DVPP 

• podání žádosti a zapojení školy do projektu OP JAK (tzv. Šablony) od ledna 2023, 

který umožní zejména pedagogům jejich další vzdělávání 

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

podporu inkluze byla prodloužena a je plánována i do budoucna v rámci OP JAK),  

• personální změny ve škole  

• ukončení projektu Učíme ve 21. století Erasmus+ (zahraniční stáže pro učitele a 

Sekrety nauki – proběhla plánovaná mobilita našich studentů ve Finsku a zahraničních 

studentů z Finska u nás v Třinci, sepisujeme závěrečné zprávy) 

• úsilí školy získat pětiletou akreditaci v rámci projektu Erasmus+, která by výrazně 

zjednodušila stávající administrativu, na podání žádosti pracujeme 

• úsporná energetická opatření ve škole (možnosti, komplikace, finanční plán) 

• zahájení stavby nové tělocvičny, i přes počáteční zdržení byla stará tělocvična 

zdemolována a práce na stavbě nové probíhají podle plánu (dokončení stavby září 

2023), řešíme možnosti pronájmu sportovní haly (podali jsme žádost o finanční 

příspěvek MSK) pro výuku tělesné výchovy 

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

 

 

 V Třinci dne 5. 10. 2022    Schválil:  Ing. Ivo Žižka 

Zapsala:  Mgr. Jana Hložková 

 

 


