Gymnázium Boženy Němcové
Pospíšilova 324
500 03 Hradec Králové 3

Zápis z 1. jednání školské rady ze dne 12. 2. 2018
Přítomní členové: 6 (Mgr. Ladislav Čejchan, Bc. Rudolf Dus, Mgr. Romana Fiedlerová,
Vít Jůza, Ing. Radek Koiš, MUDr. Marian Šenkeřík) + přizvaný host: Mgr. Jan Štěrba, ředitel
školy
Nepřítomní členové: 0
Školská rada je podle jednacího řádu usnášeníschopná.
Jednání řídila: Mgr. Romana Fiedlerová
Zapisovatel: Mgr. Ladislav Čejchan
Program jednání:
1) Schválení způsobu hlasování
2) Schválení Jednacího řádu ŠR
3) Volba nového předsedy a místopředsedy ŠR
4) Schválení Výroční zprávy o hospodaření školy za rok 2017
5) Volba zástupce do konkurzní komise pro volbu ředitele Gymnázia Boženy
Němcové
6) Diskuze
Průběh jednání:
1) Členové školské rady se všemi hlasy shodli, že během tohoto zasedání budou
hlasovat veřejně (včetně volby předsedy a místopředsedy ŠR).
2) Členové školské rady doplnili bod 3.3 Jednacího řádu – podněty a návrhy může
školské radě, resp. jejímu předsedovi navrhnout také studentská rada školy.
Školská rada schválila svůj jednací řád.
3) Členové školské rady zvolili předsedu ŠR a místopředsedu ŠR.
4) Ředitel školy seznámil členy rady s Výroční zprávou o hospodaření školy za rok
2017 a odpověděl na dotazy přítomných. Pan ředitel se vyjádřil k tabulce č. 3
(Hospodářský výsledek). ŠR schválila Výroční zprávu.
5) Pan ředitel informoval členy ŠR o blížícím se konkurzu, který vybere ředitele
Gymnázia Boženy Němcové. Konkurz proběhne během ústních maturitních
zkoušek v týdnu od 21. 5. 2018. Školská rada zvolila svého zástupce do konkurzní
komise.
6) Členové školské rady diskutovali o dalších tématech, případně se ptali ředitele
školy na zažitou praxi na našem gymnáziu (z kterého fondu škola čerpá,
podporuje-li účastníky soutěží z řad studentů; zdali je cena vstupenek na maturitní
ples obdobná jako u jiných škol, do kterého fondu patří výnos z těchto vstupenek;
kolik škola platí za topení, zdali není v některých učebnách zima; zdali škola
dostatečně podporuje akce, které vhodným způsobem doplňují školní vzdělávací
plán a pomáhají žákům při volbě vysoké školy a budoucího zaměstnání). Ředitel
školy informoval o chystaných stavebních akcích (zřizovatel školy rozhodl o
finančním krytí rekonstrukce sociálního zařízení, o zaplacení projektové
dokumentace na opravu fasády).

Usnesení:
1) Členové ŠR se shodli na tom, že během dnešního zasedání budou hlasovat pouze
veřejně (poměrem hlasů 6:0).
2) ŠR schválila Jednací řád (poměrem hlasů 6:0).
3) ŠR zvolila:
a) Mgr. Romanu Fiedlerovou předsedkyní ŠR
(poměrem hlasů 5:0, 1 se zdržel);
b) Mgr. Ladislava Čejchana místopředsedou ŠR
(poměrem hlasů 5:0, 1 se zdržel).
4) ŠR schválila Výroční zprávu o hospodaření školy za rok 2017 (poměrem hlasů
6:0).
5) ŠR zvolila Mgr. Romanu Fiedlerovou do konkurzní komise pro volbu ředitele
školy (poměrem hlasů 5:0, 1 se zdržel).
6) ŠR stanovila:
a) termín 2. jednání: 14. 5. 2018;
b) program 2. jednání: Úpravy školního řádu.
Přílohy:
1) Prezenční listina
2) Schválený Jednací řád

Zapsal: ………………………………………….
Mgr. Ladislav Čejchan, člen ŠR

Ověřila:…………………………………………..
Mgr. Romana Fiedlerová, předsedkyně ŠR

V Hradci Králové dne 13. 2. 2018

