
Zápis ze schůze  
Školské rady Gymnázia, Nový Jičín, p.o. 

 
 
Datum konání: 23. 10. 2017 od 16.00 do 17.30  

Místo konání: ředitelna Gymnázia, Nový Jičín, p.o. 

Přítomni: PhDr. Jaroslav  Dvořák, PhDr. Jaromír Radkovský, Mgr. Radovan Jansa, Mgr. 

Tomáš Sedoník, Ing. Aleš Kaplánek 

Omluveni: Ing. Petr Kunčík 

 

Hlavní body jednání 
 
 
1. Zahájení zasedání ředitelem školy Zbyňkem Kubičíkem 
 
2. Schválení programu jednání všemi členy 
 
3. Projednání jednacího řádu Školské rady 
 

● PhDr. Radkovský navrhuje účast zapisovatelky na schůzích Rady - návrh schválen 
 
4. Schválení jednacího řádu všemi členy 
 
5. Volba předsedy a místopředsedy Školské rady 
 

● PhDr. Dvořák navržen a schválen jako předseda Školské rady 

● Mgr. Tomáš Sedoník navržen a schválen jako místopředseda Školské rady 

 
6. Slovo předsedy 
 

● Kratké zhodnocení úspěchů školy 

○ Personální stabilizace v průběhu optimalizace sítě škol 

○ Velké investice do budovy školy 

○ Vynikající prospěch studentů a úspěch u přijímacích zkoušek 

 
7. Slovo ředitele 
 

● Zhodnocení současné situace a výhled do budoucna 
 
8. Akční plán školy 



 
PhDr. Radkovský 

● není to jen o budovaní učeben, ale motivovat učitele pro další vzdělávání a větší 

zapojení učitelů do aktivit školy 

● hledání cest jak dál (motivovat učitele) 

○ tematické workshopy pro učitele 

○ Psaní všemi deseti (Krajský projekt) - na GNJ realizován 

○ rozvíjení jazykových kompetencí učitelů - na GNJ realizován 

○ návrh vyučovat jeden předmět v angličtině  

○ seznámení s krajskými pilotními projekty na podporu jazykových 

kompetencí - na GNJ realizován 

 
Mgr. Jansa 

● zhodnocení úspěchů naší školy v oblasti IT 

● informace ke Školnímu akčnímu plánu 

 
9. Diskuse nad možností bilingvní výuky a možností podpory jazykových 
kompetencí učitelů a žáků školy 
 

● návrhy na možná řešení: 
○ rodilý mluvčí díky Fullbrightově komisi 

○ zavedení konverzačních kroužků pro žáky 

○ vybrat předměty s možností bilingvní výuky 

○ zjistit zájem ze strany žáků školy 

 
 

Usnesení 
 
1. Rada školy schválila jednací řád Školské rady 

2. Rada školy schválila předsedou Školské rady PhDr. Dvořáka 

3. Rada školy schválila místopředsedou Školské rady Mgr. Sedoníka 

4. Školská ráda shválila výroční zprávu školy za rok 2016/2017 

5. Školská rad bere na vědomí Školní akční plán. 

6. PhDr. Radkovský - zjistí informace k možnostem bilingvní výuky na škole, možnostech 

podpory Krajského úřadu a zkušeností škol, které tento typ výuky provozují.  

 



Schválení usnesení 
 
Schválení usnesení všemi přítomnými členy Školské rady. 
 

 
Zapsal: Mgr. Radovan Jansa 

Ověřil: PhDr. Jaroslav Dvořák 

  
 

 
 
 
 


