ZÁPIS
z 1. zasedání Školské rady při Gymnáziu a Obchodní akademii Orlová,
které se konalo 1. listopadu 2017

Přítomni:

Markéta Branná, Ing. Alan Franek, Mgr. Roman Funk,
Mgr. Pavel Kubínek, Ing. Daniela Požárová, Mgr. Martin Sliwka,
Mgr. Kamil Šelong

Nepřítomen:

doc. Ing. Marián Lebiedzik Ph.D.

Zasedání řídil:

Mgr. Pavel Kubínek

Program jednání:

1. Úvod
2. Náplň činnosti a jednací řád školské rady
3. Seznámení se stávající situací školy
4. Volba předsedy a místopředsedy školské rady
5. Dokumentace předaná členům školské rady k projednání a schválení
6. Diskuze
7. Závěr

1. Úvod
Ředitel školy Mgr. P. Kubínek představil jednotlivé členy nové školské rady a vedení školy.
Seznámil přítomné s programem zasedání. Konstatoval, že je školská rada usnášeníschopná.

2. Náplň činnosti a jednací řád školské rady
ŘŠ seznámil členy školské rady s náplní činnosti a jednacím řádem školské rady (přítomní
členové školské rady obdrželi každý po jednom výtisku jednacího řádu a výňatku zákona
č. 561/2004 Sb., Školský zákon, týkajícího se činnosti školské rady).
Přítomní členové školské rady schválili jednací řád ve stávajícím znění i pro další období. ŘŠ
rovněž seznámil přítomné s průběhem činnosti školské rady v uplynulých třech letech. Rovněž
seznámil členy školské rady s obecnou náplní činnosti školské rady a mimo jiné s tím, že je
tento orgán povinen se sejít na jednání minimálně 2x ročně. Jednotlivá zasedání svolává
předseda.
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3. Seznámení se stávající situací školy
ŘŠ informoval členy školské rady o následujících skutečnostech:
a) Na škole v současné době studuje 638 žáků, z toho plyne, že pro následující období na
tom bude škola finančně obdobně jako v období předchozím. Na druhé straně ale
narostly v některých případech hodiny (např. dělení matematiky, předmětu úvod do
výpočetní techniky na oboru IT), což si vyžádá navýšení nákladů.
b) Na škole pracuje 79 kmenových zaměstnanců, jeden extérní pedagog, škola dále
využívá externí pracovníky na sportovní kurzy pro funkci zdravotníků.
c) Provozní prostředky, které má škola k dispozici, se investují a dále budou investovat
mimo jiné na opravy budovy A školy, k tomuto účelu se využívají odpisy budovy, dále
se financují opravy v budově B, které nesnesou odkladu – např. prasklé vodovodní
potrubí, havarijní stav části střechy apod. Jak řekl ŘŠ, tady se nabízí otázka, zda by tyto
náklady už neměly být financovány z prostředků kraje na plánovanou rekonstrukci
budovy B (tato je nutná pro plánovaný přesun ZUŠ, Muzea Těšínska a pedagogickopsychologické poradny, což jsou subjekty zřizované krajem).

4. Volba předsedy a místopředsedy školské rady
Jednotliví členové školské rady se stručně svým kolegům představili, následně byli navrženi
Ing. Alan Franek jako předseda a Mgr. Kamil Šelong jako místopředseda školské rady. Tyto
návrhy byly jednohlasně přijaty.

5. Dokumentace předaná členům školské rady k projednání a schválení
ŘŠ seznámil členy školské rady s následujícími změnami ŠVP:
a) U tříd nižšího gymnázia byla do ŠVP zakomponována problematika inkluze vycházející
z platné legislativy, rovněž také oblast obrany státu.
b) Do tercie bude nově nabízen jako druhý volitelný jazyk kromě stávajících španělský
jazyk, což vyplynulo z častých požadavků ze strany rodičů žáků nižšího gymnázia.
c) U oborů informační technologie, obchodní akademie a veřejnosprávní činnost byla
provedena změna termínu sportovních kurzů – nově budou probíhat kurzy místo v září
3. ročníku v červnu 2. ročníku.
ŘŠ informoval přítomné o změnách ve školním řádu a důvodech, které k tomu vedly, a to
ukončení výuky dálkového studia na škole a s tím související vypuštění pasáží týkajících se této
formy studia.
ŘŠ projednal s přítomnými výroční zprávu, zodpověděl dotazy týkající se ekonomické situace
školy a rozpočtu školy.
Připomínky ke změnám ve ŠVP, školním řádu a k výroční zprávě nebyly, tyto dokumenty byly
členy školské rady jednohlasně schváleny.
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5. Diskuze
Ing. A. Franek vznesl dotaz k možnosti uspořádání plesu u příležitosti výročí školy. ŘŠ
informoval přítomné o tom, proč nelze uspořádat ples v prostorách školy, dále o tom, že
v posledních letech, kdy probíhaly plesy v domě kultury, postupně klesal zájem o účast na
plesech z řad rodičů a absolventů školy. Z tohoto důvodu se přestaly plesy konat.
V souvislosti s očekávanými výročími školy – 100. výročí OA a 110. výročí gymnázia, se
rozproudila diskuze o tom, zda by nebylo vhodnější tato výročí a jejich oslavy rozdělit. ŘŠ se
přiklání spíše ke společným oslavám vzhledem k omezenému rozpočtu. Členové školské rady
na to reagovali tím, že by se daly náklady ušetřit tím, že by se oslovili absolventi školy a byly
využity IT technologie. ŘŠ vyzval přítomné, aby na příštím setkání přišli s náměty k výročím
školy.
Ing. A. Franek měl dotaz na existenci volnočasových kroužků, ŘŠ informoval přítomné, že na
škole fungují sportovní hry, pěvecký sbor, kroužky cizích jazyků, kroužek přírodních věd,
kroužek pro žáky nižšího gymnázia – psaní všemi deseti, v loňském školním roce probíhal
navíc kroužek robotiky. V této souvislosti padl dotaz, zda jsou žáci o možnosti přihlásit se do
kroužků dostatečně informováni. ŘŠ slíbil, že na nejbližších třídních schůzkách budou rodiče
informováni.
6. Závěr
Závěrečné slovo měl Mgr. P. Kubínek, který poděkoval všem přítomným za účast a příspěvky
do diskuze.

Orlová 1. listopadu 2017

Zapsala: Ing. Daniela Požárová

Schválil: Mgr. Kamil Šelong, místopředseda školské rady, v. r.
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