
Zápis ze schůze 

 Školské rady Gymnázia, Nový Jičín, p. o. 
Datum konání: 26. 3. 2018 od 16.00 do 17.30 hodin 

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

Přítomni: PhDr. Jaroslav Dvořák, PhDr. Jaromír Radkovský, MBA, Ing. Aleš Kaplánek, 

  Ing. Petr Kunčík, Mgr. Radovan Jansa, Mgr. Tomáš Sedoník 

 

 

Hlavní body jednání 

1. Zahájení zasedání PhDr. Jaroslavem Dvořákem 

2. Projednání Zprávy o činnosti za rok 2017 

Zpráva o činnosti za rok 2017 byla přijata bez výhrad zřizovatelem. Školská rada také nemá 

k předložené zprávě připomínky. 

3. Bett London 2018 ExCeLL konference 

Konference byla zaměřena na vzdělávání učitelů v oblasti moderních vyučovacích metod a 

trendů ve školství – hlavně virtuální a rozšířená realita, 3D tisk. Konference se zúčastnili tři 

učitelé. Ukázka virtuální a rozšířené reality zájemcům z řad učitelů proběhne na školení 

v dubnu – lektor Radovan Jansa. 

4. Výuka v cizím jazyce 

Proběhla anketa mezi učiteli, zda by mohli vyučovat svůj předmět v cizím jazyce. Z ankety 

vyplynula možnost spíš zařazovat určitá témata než vyučovat celý předmět.  

Jeden učitel anglického jazyka se v létě zúčastní jazykového kurzu. 

V současné době vyučují tři učitelé ve svém předmětu některá témata v angličtině.  

V příštím školním roce bude otevřen volitelný seminář chemie a biochemie, který bude 

vyučován v anglickém jazyce externím zaměstnancem.  

Vedení školy navrhuje úpravu učebních plánů a od nového školního roku přidat jednu hodinu 

výuky anglického jazyka týdně v prvním a druhém ročníku. Rada školy navrhuje směrovat tuto 

hodinu do oblasti konverzace. 

 5. Různé 

 Radě školy byly představeny reklamní předměty GNJ. 

 V roce 2018 dochází ke snížení volných prostředků na osobní odměny. 

 Počet přihlášek ke studiu od nového školního roku je dostatečný. 

 Požadované koše na třídění odpadu jsou objednané, zatím nebyly dodané. 



 

Shrnutí diskuse 

Rada školy souhlasí se zněním Zprávy o činnosti příspěvkové organizace Gymnázium Nový Jičín 

za rok 2017. 

 

Zapsala: Hana Trutmanová 

Ověřil: PhDr. Jaroslav Dvořák 


