
Gymnázium Boženy Němcové 
        Pospíšilova 324 
        500 03 Hradec Králové 3 
 
 

Zápis ze 3. jednání školské rady ze dne 10. 10. 2022 
 
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) Schválení Výroční zprávy za školní rok 2021/2022 
 
 
Průběh jednání: 
 1) Ředitel školy seznámil školskou radu se zněním Výroční zprávy za školní rok 
2021/2022. Novou částí ve výroční zprávě je oddíl Péče o nadané a mimořádně nadané 
studenty. 
 2) Ing. Anna Maclová se tázala na plán personálního rozvoje pedagogů, navrhla 
zformulování takového plánu za účelem zvýšení kvalifikace pedagogických pracovníků. 
Mgr. Pavlína Springerová se tázala na účast pedagogů na školeních organizovaných krajem. 
Mgr. Jan Štěrba upozornil na současný nedostatek finančních prostředků na platby školení. 
 3) Mgr. Springerová se tázala na porovnávání výsledků školy (přijímací zkoušky, 
maturity) s ostatními školami v regionu. Pan ředitel pracuje s anonymizovanou zprávou 
od CZVV.  

4) Mgr. Springerová navrhla zveřejňovat podrobnější zprávu o škole na webu školy 
za účelem PR školy. 
 5) Ing. Maclová se tázala na investici do opravy fasády školní budovy. Pan ředitel 
seznámil ŠR s chybami v projektu, které opravu výrazně zpomalují. Věc je v řešení. 
 6) Mgr. Springerová se tázala na petici proti jednomu z vyučujících, kterou iniciovala 
studentská rada. Pan ředitel informoval o postupu řešení (pohovor s pedagogem, hospitace 
ve vyučování, anonymizované dotazníky od studentů). 
 7) Mgr. Čejchan vyjádřil potřebu otevřenější komunikace studentské rady se školou 
a školskou radou. 
 8) Mgr. Čejchan navrhuje termín dalšího jednání ŠR na 20. 2. 2022 
  
 
Usnesení:  
 ŠR schválila Výroční zprávu 



 
 
Přílohy:  

1) Prezenční listina 
 

 
 

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

 
   
    

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

 
 


