
Zápis ze schůze 

 Školské rady Gymnázia, Nový Jičín, p. o. 
Datum konání: 6. 12. 2017 od 16.00 do 17.30 hodin 

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

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

 Mgr. Tomáš Sedoník, Ing. Aleš Kaplánek, Ing. Petr Kunčík 

 

 

Hlavní body jednání 

1. Zahájení zasedání PhDr. Jaroslavem Dvořákem 

2. Psaní všemi deseti 

Z výsledků ankety je patrno, že není mezi studenty čtyřletého studia zájem. Pro šestileté 

studium má smysl, u čtyřletého jen nepovinně. 

3. Bilingvní výuka na škole 

Je nutná, nezaměřovat se jen na angličtinu, ale také na další jazyky, zejména španělštinu. 

Tuto výuku koncipovat do volitelných předmětů. Z výsledků ankety je patrné, že zájem mezi 

studenty je.  

Ze zkušenosti - pokud student jazyk ovládá, zvyšuje se zájem o předmět, pokud je jazyková 

znalost menší, pak jeho zájem opadá. V letošním a příštím roce proběhne výuka v angličtině 

v rámci projektu CLIL - po jednom učiteli ve fyzice, částečně v zeměpise a IVT. Už teď je 

potřeba se připravovat na realizaci dalšího vícejazykového vzdělávání od září – projekt, 

vyřízení.  

 Rodilý mluvčí 

Škola podala žádost na Fulbrightovu komisi. Je potřeba učit nejen školní angličtinu, ale 

hlavně „praktickou“. Podle ankety je mezi studenty zájem, také je zájem o nepovinnou 

výuku, konverzační kroužky apod. Rodilí mluvčí ostatních jazyků nebudou mít uplatnění na 

plný úvazek, je potřeba kooperovat s jinou školou. 

 Cizojazyčné aktivity 

Návštěva vybraných učitelů školy na konferenci BETT v Londýně v lednu 2018.  

Projekt Edison v únoru – představí se šest studentů z různých zemí. 

 Financování 

Problém, je potřeba dodržet stávající limity, zatím není jisté, jestli bude „nové“ financování 

od roku 2019 či zda zřizovatel alokuje zvláštní finanční podporu. 



4. Propojení teorie s praxí 

Od září probíhá spolupráce s laboratořemi Agel, VŠB-TUO, OU, UTB ve Zlíně.  Do školy jsou 

zváni odborníci z praxe, kteří pro studenty zorganizují praktické workshopy: Bitcoin – 

digitální měna budoucnosti a Úvod do online marketingu. 

5. Propagace školy 

Probíhá GenGNJ – každý týden na Facebooku medailonek zajímavého absolventa. Výuku 

v cizích jazycích je potřeba propagovat.  

6. Environment 

Požadavek na rozmístění dalších košů na tříděný odpad. 

7. Vzhled školy 

Je potřeba opravit venkovní schodiště a vnitřní vstup. V současné době se na venkovní 

schodiště zpracovává projekt. 

 

Shrnutí diskuze 

1. Školská rada bere na vědomí informaci o výuce angličtiny v rámci systému CLIL 
v předmětech fyzika, zeměpis a IVT v tomto i příštím školním roce. 

2. Školská rada bere na vědomí informaci o podání žádosti Fulbrightově komisi na rodilého 
mluvčího ve formě asistenta učitele ve výuce anglického jazyka. 

3. Školská rada doporučuje zpracovat záměr na přípravu vícejazykového vzdělávání, a to 

nejen angličtiny. 

4. Školská rada bere na vědomí informaci o aktivitách propojujících výuku ve škole 
s odborníky z praxe (Agel, VŠB-TU, OU, UTB, GUG.cz). 

5. Školská rada bere na vědomí současný stav propagace školy. 

6. Školská rada bere na vědomí přípravu rekonstrukce venkovního schodiště. 

7. Školská rada doporučuje zvýšit počet košů na tříděný odpad. 

 

 

Zapsala: Hana Trutmanová 

Ověřil: PhDr. Jaroslav Dvořák 

https://maps.google.com/?q=2.+%C5%A0kolsk%C3%A1&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=3.+%C5%A0kolsk%C3%A1&entry=gmail&source=g

