
Zápis z 1. zasedání školské rady – 11. 1. 2021 
 
Přítomni: P. Czernek, L. D. Dostalíková, R. Kozel 

Omluveni: I. Vondrák, K. Wichterle 

Hosté: J. Netolička, ředitel školy 

 

Program:  

1. Zahájení, složení školské rady (dále jen ŠR), program zasedání. 

2. Jednací řád ŠR.  

3. Volba předsedy a místopředsedy ŠR. 

4. Zpráva o činnosti za školní rok 2019/2020. 

5. Aktualizace ŠVP, školní řád, pravidla hodnocení za 1. pololetí.  

6. Různé, diskuze. 

 

 

ad. 1:  
Členové ŠR schválili program 1. zasedání ŠR. 

Členové ŠR se seznámili se složením ŠR, kterou tvoří 

- dva zástupci jmenovaní zřizovatelem, Moravskoslezským krajem - Radou kraje (I. Vondrák,  

K. Wichterle) 

- dva zástupci voleni z řad zástupců nezletilých žáků a zletilých studentů (L. Dvořáková Dostalíková,  

R. Kozel) 

- dva zástupci voleni z řad pedagogických pracovníků školy (P. Czernek, M. Vavroš)   

 

 

ad. 2: 
Projednání výchozího materiálu ke zpracování Jednacího řádu ŠR. Na základě námětů a připomínek ŠR schválila 

Jednací řád ŠR. 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se. 

 

 

ad. 3:   
Na základě §167, odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb. ŠR volila předsedu a místopředsedu ŠR. Členové ŠR navrhli a 

zvolili předsedu a místopředsedu ŠR. 

Předseda: doc. Ing. Roman Kozel, Ph.D. 

                                                                                                                          Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se, 

Místopředseda: PharmDr. Lucie Dvořáková Dostalíková 

                                                                                                                          Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se. 

 

 

ad. 4: 
Ředitel školy J. Netolička komentoval předloženou Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2019/2020.  

 

ŠR projednala Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2019/2020 Wichterlova gymnázia, Ostrava-Poruba, 

příspěvková organizace. 

 

Rada po rozpravě schválila bez připomínek Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2019/2020. 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se. 

 

 

ad. 5: 

Ředitel školy J. Netolička vysvětlil aktualizaci a změny ŠVP platné k 1. 9. 2020, které nastaly od nového školního 

roku 2020/2021 nebo se projeví až ve školním roce 2021/2022. 

 

Rada po rozpravě schválila aktualizaci ŠVP platnou od 1. 9. 2020. 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

 



Ředitel školy J. Netolička vysvětlil změny ve Školním řádu WG platné od 1. 9. 2020, které nastaly v souvislosti  

s implementací distančního vzdělávání.  

 

Rada po rozpravě schválila Školní řád WG ve znění platném od 1. 9. 2020. 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

Ředitel školy J. Netolička okomentoval nařízení ředitele školy k pravidlům hodnocení za 1. pololetí šk. roku 

2020/2021.  

 

Rada po rozpravě vzala na vědomí nařízení ředitele školy Pravidla hodnocení za 1. pololetí školního roku 

2020/2021.  

 
 

ad. 6: ŠR byla informována o běžících i plánovaných projektech na WG, vzala na vědomí aktuální stav havárie 

přípojky ústředního topení na vedlejší budovu. 
 

 

 

 

 

 

  

doc. Ing. Roman Kozel, Ph.D.  
  předseda ŠR   

 

 

V Ostravě 11. 1. 2021 zapsal M. Vavroš 


