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GMEN:  
 

Zápis ze zasedání Školské rady MGO dne 22. 10. 2021 
 
Přítomni: Mgr., Ing. Zbyněk Obdržálek, Ing. Jan Sedláček, Mgr. Vanda Myšáková, RNDr. Zuzana Baďurová, 

Mgr. Adam Wiltsch, Mgr. Monika Klapková, ředitelka školy (host), Mgr. Milan Pobořil, statutární 
zástupce ředitelky školy (host) 

Omluveni: Mgr. Petr Michalčík 

 
Body jednání:   

1. Výsledek voleb do Školské rady MGO: vzhledem k epidemiologické situaci (COVOD 19) trvalo déle 

sestavení školské rady. Členy pro další období jsou: 

a. za zřizovatele: 

i. Ing. Zbyněk Obdržálek 

ii. Ing. Jan Sedláček 

b. za zákonné zástupce: 

i. Mgr. Petr Michalčík 

ii. Mgr. Vanda Myšáková 

c. za pedagogický sbor: 

i. RNDr. Zuzana Baďurová 

ii. Mgr. Adam Wiltsch 

2. Volba předsedy a tajemníka Školské rady MGO: 

a. Předsedou ŠR byl zvolen Mgr. Petr Michalčík, který byl informován o svém zvolení a funkci 

předsedy ŠR MGO přijal. 

b. Tajemníkem ŠR byla zvolena RNDr. Zuzana Baďurová 

3. Kontrola a schválení školních dokumentů - školní řád pravidla hodnocení, Výroční zpráva. 

4. Stavební úpravy: je hotova výměna oken, dokončuje se fasáda budovy ze strany dvora školy ke 

12. 11. 2020, dále je hotový zrcadlový sál, připravuje se oprava keramické dílny a prádelny v suterénu. 

Dále se připravuje sanace zdiva ze strany dvora, bude se rekonstruovat školní dvůr. Bude se 

opravovat tělocvična (okna, střecha, fasáda). Do konce roku se bude realizovat projekt konektivity 

školy. 

5. Výměna elektrických rozvodů je naplánována na léto během hlavních prázdnin a zasáhne do konce 

školního roku 21/22 a do začátku školního roku 22/23. Tuto dobu by pokryl zvláštní režim povolen 
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MŠMT, bude 2 týdny distanční výuka a paní ředitelka využije 5 dnů ředitelského volna v červnu a 

v září. 

6. Proběhly teambuildingy pedagogů, realizujeme osobnostní rozvoj pedagogů, byl ukončen projekt 

ŠABLONY II s názvem Vzájemně se inspirujeme a osobnostně se rozvíjíme, který nám pomohl 

realizovat DVPP a nakoupit pomůcky pro školu. 

7. Maturity zvládli všichni studenti kromě 3 žáků v řádném termínu. Zbývající 3 žáci odmaturoval 

v opakovaném termínu. 

8. Žáci mají možnost složit anglický a německý certifikát a ve škole pracují 3 rodilí mluvčí – 2 AJ, 1 NJ. 

9. Na 10. 12. 2021 se připravuje Studentská konference, která prezentací úspěchů žáků školy a motivací 

pro žáky 1. ročníků. Proběhne v aule SU Opava. 

10. Prezentace školy probíhá v DOD a Online veletrh SŠ 23. 11. 2021 a 24.1. 2022. 

11. Získali jsme CENU HEJTMANA MSK za společenskou odpovědnost za ro 2020. Vyhlášení proběhlo 

2. 9. 2020. 

12. Začala pro nás pracovat psycholožka Mgr. Vanda Melecká. 

13. V rámci Moderních výzev lidstva u nás vystoupil Tomáš Šebek, Jiří Padevět, Radkin Honzák, Anna 

Hogenová a další. Tento projekt realizujeme s SU Opava již třetím rokem. 

14. G.H.O.St., z.s. podporuje sociálně slabé žáky, získali jsme od našeho absolventa Ed Halla 120 000 Kč, 

z toho 50 000 Kč na projekt Šance na život. 

15. Pro zvýšení zájmu o studium na MGO jsme uspořádali akci Mendlákem na zkoušku. Je to možnost 

pro žáky 9. tříd vyzkoušet si 2 dny šestihodinovou výuku ve třídě se stejně starými žáky ve 4. A. O akci 

je velký zájem. Akce nebyla zveřejňována přes web, ale přes ředitele ZŠ, kteří museli dát zájemcům 

doporučení. 

16. Ve dnech 21. a 22. 10. 2021 proběhly volby do studentského parlamentu MGO. 

 

 

Zapsala: RNDr. Zuzana Baďurová 

  


