Gymnázium Boženy Němcové
Pospíšilova 324
500 03 Hradec Králové 3

Zápis z 3. jednání školské rady ze dne 15. 10. 2018
Přítomní členové: 6 (Mgr. Ladislav Čejchan, Mgr. Romana Fiedlerová, Vít Jůza, Ing. Radek
Koiš, Mgr. Lea Oesterreicher, 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 Výroční zprávy za školní rok 2017/2018
2) Diskuse nad vybranými tématy
Průběh jednání:
1) Pan ředitel Mgr. J. Štěrba představil výroční zprávu školy, jednotlivé body
podrobně vysvětlil a zodpověděl dotazy členů školské rady.
2) Členové školské rady diskutovali o některých bodech zprávy. Ing. R. Koiš se
pozastavil nad tím, že v části Úspěchy žáků školy nejsou tito žáci přímo jmenováni.
Pan ředitel školskou radu informoval o tom, že jména těchto žáků stejně jako jména
členů školské rady nejsou ve zprávě uvedena na doporučení zřizovatele. To někteří
členové školské rady považují za zbytečný formalismus (aplikace pravidel GDPR
přináší zjevně stále nové a nečekané situace).
3) Školská rada hlasovala o schválení Výroční zprávy za školní rok 2017/2018.
4) V. Jůza požádal ředitele školy o informace týkající se změn v parkování cyklistů.
Žákům bylo umožněno kola zamykat na školním dvoře. P. ředitel informoval o
uvažovaných variantách řešení (především možné uzamykání prostoru
nad
šatnami). V. Jůza navrhl p. řediteli, zdali by žáci parkující svá kola
na
školním dvoře mohli využívat vstup do školy přímo ze dvora. P. ředitel přislíbil,
že vedení bude o variantách řešení ještě brzy jednat.
5) Mgr. L. Čejchan požádal p. ředitele, zdali by informoval o plánu oprav školy
a
o jeho financování. P. ředitel sdělil, že zřizovatelem byly navýšeny finanční
prostředky
na
projektovou
dokumentaci
rekonstrukce
fasád
(na 600 000 Kč). Rekonstrukce fasád patří mezi priority, budeme usilovat o její
realizaci v roce 2019. V témže roce budeme usilovat o dokončení rekonstrukce
svislých odpadů, v roce 2020 o rekonstrukci „domečku“ či obnovu počítačů.
Uvažujeme také o venkovní učebně biologie, vytvoření sezení u sportovišť
na
dvoře školy a vyřešení parkování kol pro učitele.
6) Mgr. L. Čejchan vyzval k diskusi nad zvažovanou přípravou hudebního
(rockového) festivalu na dvoře školy. Své názory sdělil V. Jůza, který povede další
diskusi s členy studentské rady, a p. ředitel. Ten informoval, že hlavním
pořadatelem by byl Klub rodičů a že zvažovaným termínem je 15. 6. 2019. Mgr.
L. Čejchan zdůraznil, že by akce rozpočtově neměla být naplánována jako ztrátová.
MUDr. M. Šenkeřík navrhl pečlivé hledání sponzorů akce zejm. mezi rodiči
studentů, členové ŠR potom dále o plánované akci diskutovali.

7) Předsedkyně ŠR Mgr. R. Fiedlerová upozornila na potřebu doplňující volby
za
člena ŠR V. Jůzu, kterého čeká na jaře maturita. Předpokládaným termínem
doplňující volby rodičů nezletilých žáků a zletilých žáků bude termín jarní
rodičovské schůzky. Volby vyhlásí p. ředitel.
8) Mgr. R. Fiedlerová navrhla termín další schůzky na 11. 2. 2019. Členové ŠR
s termínem souhlasili.

Usnesení:
1) ŠR schválila Výroční zprávu za školní rok 2017/2018 (pro hlasovalo 5 členů ŠR,
Ing. R. Koiš se zdržel).
2) ŠR stanovila:
termín 4. jednání: 11. 2. 2019 – 17.00 hodin.
Přílohy:
1) Prezenční listina
2) Výroční zpráva za školní rok 2017/2018.

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

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

V Hradci Králové dne 15. 10. 2018

