
        Gymnázium Boženy Němcové 
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        500 03 Hradec Králové 3 
 

Zápis z 1. jednání školské rady ze dne 25. 10. 2021 
 
Přítomní členové: 6 (Mgr. Ladislav Čejchan, Mgr. Zuzana Vízková, Johana Kročilová, Jakub 
Ježek, Ing. Anna Maclová, Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.) + přizvaný host: Mgr. Jan 
Štěrba, ředitel školy 
 
Školská rada je podle jednacího řádu usnášeníschopná. 
 
Jednání řídil: Mgr. Ladislav Čejchan 
Zapisovatelka: Mgr. Zuzana Vízková 
 
Program jednání: 

1) Návrh a schválení Jednacího řádu školské rady 
2) Volba předsedy a místopředsedy školské rady 
3) Schválení Výroční zprávy za školní rok 2020/2021 
4) Diskuse nad vybranými tématy 

 
Průběh jednání: 

1) ŠR na návrh Ing. A. Maclové schválila veřejnou formu hlasování. 
2) ŠR schválila Jednací řád školské rady. 
3) ŠR volila předsedu a místopředsedkyni ŠR. 
4) Pan ředitel Mgr. J. Štěrba představil Výroční zprávu za školní rok 2020/2021. 

Podrobněji vysvětlil kvantitu absence v uplynulém školním roce vzhledem 
k distanční výuce. 

5) Pan ředitel Mgr. J. Štěrba na dotaz Mgr. P. Springerové vysvětlil, jakým způsobem 
proběhla evaluace distanční výuky a proškolení pedagogických pracovníků 
v používání platforem pro distanční výuku. Pan ředitel seznámil ŠR s výsledky 
evaluace a následným zajišťováním zlepšení průběhu distanční výuky. J. Kročilová 
a J. Ježek přispěli svými zkušenostmi z distanční výuky. 

6) Mgr. P. Springerová se tázala na podrobnější zprávu o škole zaměřenou na úspěchy 
a konkrétní výsledky výuky. Ředitel školy seznámil ŠR se Zprávou o škole, která 
zahrnuje zprávy vedoucích předmětových komisí za uplynulý školní rok. 

7) Školská rada hlasovala o schválení Výroční zprávy za školní rok 2020/2021. 
8) Pan ředitel Mgr. J. Štěrba informoval na základě dotazu Mgr. L. Čejchana o stavu 

plánované rekonstrukce fasády školy. Vedení školy jedná s Krajským úřadem 
Královéhradeckého kraje, který přidělil prostředky na opravu fasády ve výši               
13 mil. Kč. Na počátku roku 2022 bude vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele 
rekonstrukce. Mgr. P. Springerová a Ing. A. Maclová přislíbily součinnost při jednání 
s Krajským úřadem KHK. 

9) Mgr. L. Čejchan se tázal na další plánované projekty školy, pan ředitel informoval 
o záměru vybudovat lezeckou stěnu v jedné z tělocvičen. 

10) J. Ježek předložil ŠR dopis předsedy studentské rady Jana Horáka „Návrh na úpravu 
§ 6 odst. 2 Školního řádu“ ve věci přezouvání v budově školy. ŠR diskutovala 



o možnosti dobrovolného přezouvání a o kompromisní variantě, která by spočívala 
v tom, že v části školního roku by povinnost přezouvání vyhlašoval ředitel školy. 
Případná změna ve školním řádu bude projednána na příštím zasedání ŠR v únoru. 

11) Ing. A. Maclová se tázala na fungování studentské rady. Ředitel školy informoval 
o zastoupení studentů a četnosti schůzek SR. Mgr. L. Čejchan požádal o aktualizaci 
zápisů ze studentské rady na nástěnce. 

12) Mgr. Ladislav Čejchan navrhl další termín schůzky ŠR – 21. února 2022                
v 17.00 hodin. Program dalšího jednání: Zpráva o hospodaření školy za rok 2020, 
případné  změny školního řádu. 

 
 
Usnesení:  
ŠR schválila svůj Jednací řád (pro hlasovalo všech 6 přítomných členů ŠR). 
ŠR zvolila Mgr. Ladislava Čejchana předsedou ŠR a Mgr. Zuzanu Vízkovou místopředsedkyní 
ŠR (pro vždy hlasovalo 5 členů ŠR, 1 člen se zdržel). 
ŠR schválila Výroční zprávu za školní rok 2020/2021 (pro hlasovalo všech 6 přítomných členů 
ŠR). 

 
Přílohy:  

1) Prezenční listina 
2) Jednací řád ŠR 
3) Výroční zpráva za školní rok 2020/2021 
4) Dopis předsedy Studentské rady J. Horáka 

 
 
 

Zapsala: ………………………………………… 
Mgr. Zuzana Vízková, místopředsedkyně ŠR 

 
   
    

Ověřil: …………………………………………. 
Mgr. Ladislav Čejchan, předseda ŠR 

 
 
 

 
 
 
V Hradci Králové dne 26. 10. 2021 
 


