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ZÁPIS 

z 2. zasedání Školské rady při Gymnáziu a Obchodní akademii Orlová,  

které se konalo 10. listopadu 2021 

 

 

 

Přítomni:   Hana Baierová, Mgr. Roman Funk, Mgr. Martin Sliwka,  

   Mgr. Kamil Šelong, Mgr. Pavel Kubínek (jako host) 

                                       

 

Omluveni:   Ing. Alan Franek, prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.  

 

 

Program jednání:     1. Úvod 

 2. Schválení zápisu z minulého zasedání školské rady 

 3. Seznámení s výroční zprávou za školní rok 2020/2021 

 4. Informace ředitele školy o průběhu uplynulého školního roku 

 5. Diskuze 

 6. Závěr 

 

 

1. Úvod 

 

Předseda školské rady (dále jen ŠR) Mgr. Martin Sliwka  přivítal přítomné členy ŠR a ředitele 

školy na řádném zasedání ŠR. Seznámil všechny s programem zasedání. Konstatoval, že je ŠR 

usnášeníschopná. 

 

 

2. Schválení zápisu z minulé školské rady 

 

Předseda ŠR informoval ostatní, že na většinu dotazů, vznesených na posledním zasedání ŠR 

ředitel školy odpověděl přímo. Na dotaz ohledně daňové problematiky a výuky předmětu daně 

písemně odpověděla později Ing. Ivana Brožíková, Ph.D. 

 

Přítomní členové ŠR pak schválili zápis z minulého zasedání .  

 

 

3. Seznámení s výroční zprávou za školní rok 2020/2021 

 

Členové ŠR obdrželi každý mailem k prostudování výroční zprávu za uplynulý školní rok. ŘŠ 

informoval členy ŠR o povinných skutečnostech, které se uvádějí do výroční zprávy, mezi jinými 

o počtech žáků, zaměstnanců, přijímacím řízení, hospodaření školy v uplynulém kalendářním 

roce apod. 

K výroční zprávě byl dotaz: 
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a) Pan Mgr Martin Sliwka měl dotaz týkající se tabulky ve výroční zprávě - činnosti školy 

v oblasti zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení a uvedl, jestli 

by škola mohla realizovat např. zájmové vzdělávání pro důchodce, či vzdělávání pro 

firmy v oblasti IT dovedností. Ředitel školy uvedl, že v Orlové se nabízí např. Univerzita 

třetího věku v Městské knihovně a že tuto otázku probere s širším vedením školy. 

 

Po projednání výroční zprávy všichni členové školské rady výroční zprávu schválili. 

 

 

4. Seznámení ředitele školy o průběhu uplynulého školního roku 

 

Ředitel školy seznámil přítomné s průběhem distanční výuky v loňském školním roce, s nákupy 

techniky usnadňující tuto formu výuky. Členové ŠR vzali informaci na vědomí. 

 

 

5. Diskuze 

 

Paní Baierová opětovně i s panem Mgr. Sliwkou měli připomínku k chybějícímu předmětu 

robotika, nebo k jeho začlenění do výuky IT. Členové ŠR se shodli na tom, že by pomohly 

návštěvy odborníků ve výuce formou besed, seminářů nebo naopak exkurzí do IT firem. 

 

Ředitel školy na návrh reagovat tím, že základem pro robotiku je algoritmizace a programování, 

což čtyřleté obory IT a G4 mají. Nově škola připravuje změnu ŠVP u nižšího gymnázia, kde bude 

výuka také více zaměřena na algoritmy a programování. 

 

Pan předseda ŠR Mgr. Martin Sliwka  nastínil možnost oceňování nadaných žáků a žáků, kteří 

úspěšně reprezentují školu. Členové ŠR se dohodli, že tuto otázku proberou na dalším zasedání 

ŠR, které proběhne 15. 12. 2021. 

 

 

6. Závěr 

 

Závěrečné slovo měl Mgr. Martin Sliwka, který poděkoval všem přítomným za účast a příspěvky 

do diskuze. 

 

 

Orlová 11. listopadu 2021 

 

 

 

 

Zapsal: Mgr. Pavel Kubínek 

 

 

 

 

Schválil: Mgr. Martin Sliwka, předseda školské rady, v. r. 
 


