
Gymnázium Boženy Němcové 
        Pospíšilova 324 
        500 03 Hradec Králové 3 
 

Zápis z 2. jednání školské rady ze dne 21. 2. 2022 
 
Přítomní členové: 6 (Mgr. Ladislav Čejchan, Mgr. Zuzana Vízková, Johana Kročilová, Jakub 
Ježek, Ing. Anna Maclová, Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.) + přizvaní hosté: Mgr. Jan 
Štěrba, ředitel školy, Ivana Neuerová, hlavní ekonomka školy 
 
Školská rada je podle jednacího řádu usnášeníschopná. 
 
Jednání řídil: Mgr. Ladislav Čejchan 
Zapisovatelka: Mgr. Zuzana Vízková 
 
 
Program jednání: 

1) Projednání výroční zprávy o hospodaření školy 
2) Změny ve školním řádu 

 
 
Průběh jednání: 

1) Ekonomka školy Ivana Neuerová představila hlavní položky ve výroční zprávě 
o hospodaření školy a zodpověděla dotazy členů školské rady. 

2) Ing. Anna Maclová informovala o aktuálním projednávání přidělení finančních 
prostředků na opravu fasády školy. Pan ředitel Mgr. Jan Štěrba informoval 
o probíhajícím stavebním řízení a plánech opravy fasády. 

3) Mgr. Ladislav Čejchan a Mgr. Jan Štěrba představili návrh změny ve školním řádu – 
odstavec týkající se zákazu užívání návykových látek (část osmá, § 18, odst. 3.). Úprava 
navrhovaná Policií ČR odpovídá ustanovení zákona. Její znění: „Žákům se zakazuje 
vstup do školy pod vlivem návykových látek. Žákům se také zakazuje do školy vnášet, 
prodávat, podávat anebo zde užívat návykové látky anebo takové látky, které 
napodobují tvar, vzhled návykových látek anebo evokují jejich chuť. Návykovou látkou 
se rozumí alkohol, tabák, omamné a psychotropní látky a jiné látky s psychoaktivními 
účinky, jejichž užívání může vést nebo se podílet na vzniku a rozvoji duševních poruch 
a poruch chování. Tento zákaz platí i pro blízké okolí školy a pro všechny akce 
organizované školou.“ Navrhovaná změna byla odsouhlasena ŠR. 

4) ŠR projednala návrh úpravy školního řádu stran přezouvání. Členové ŠR byli seznámeni 
s odmítavým stanoviskem komise TV. Změna školního řádu byla odložena. V jarních 
měsících pan ředitel navrhuje „pilotní projekt“ nepřezouvání za účelem vyhodnocení 
důsledků. 

5) Jakub Ježek informoval o bodech projednávaných ve studentské radě. Někteří studenti 
jsou nedostatečně informováni o soutěžích. Jakub Ježek navrhuje zřízení webu 
přístupného pro studenty, na němž budou průběžně aktualizovány informace 
o soutěžích.  

 
 



Usnesení:  
 
ŠR schválila změnu školního řádu týkající se zákazu užívání návykových látek (část osmá, § 18, 
odst. 3.). Pro hlasovalo všech šest členů ŠR. 
 
 
Přílohy:  

1) Prezenční listina 
2) Dopis komise TV – stanovisko k tématu přezouvání 

 
 
 

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

 
   
    

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

 
 
 

 
 
 
V Hradci Králové dne 21. 2. 2022 
 
 


