Gymnázium Boženy Němcové
Pospíšilova 324
500 03 Hradec Králové 3

Zápis ze 4. jednání školské rady ze dne 11. 2. 2019
Přítomní členové: 6 (Mgr. Ladislav Čejchan, Mgr. Romana Fiedlerová, Vít Jůza, Ing. Radek
Koiš, Mgr. Lea Oesterreicher, MUDr. Marian Šenkeřík) + přizvaní hosté: Mgr. Jan Štěrba,
ředitel školy; Iva Neuerová, ekonomka 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 o hospodaření školy za rok 2018
2) Diskuse nad vybranými tématy
Průběh jednání:
1) Ekonomka školy Iva Neuerová seznámila školskou radu s Výroční zprávou
o hospodaření školy za rok 2018. Představila jednotlivé části této zprávy,
upozornila na nárůst finančních prostředků, které byly použity na cestovní
náhrady učitelů. P. ředitel vysvětlil, že se jedná především o hrazení cestovních
příkazů při zahraničních exkurzích, tudíž výrazně poklesly finanční prostředky
využívané na nákup učebnic a učebních pomůcek. Mgr. L. Čejchan upozornil na
nutnost hledat další prostředky právě na nákup učebních pomůcek, především na
podzim 2018 totiž už učitelé nemohli nakoupit některé důležité (třebaže nepříliš
drahé) pomůcky. Členové ŠR se také ptali na výši fondu odměn a na možnost
rozdělit některé finanční prostředky zaměstnancům školy formou odměn.
P. ředitel informoval, že zdroje fondu zachovává zejm. proto, že stále s jistotou
nezná parametry financování školy pro příští školní rok. Mgr. Čejchanem byl
požádán, aby své představy o mzdových plánech znovu vysvětlil na pedagogické
radě.
2) Pan ředitel Mgr. J. Štěrba informoval o tom, že zřizovatel upustil od plánovaného
snížení počtu žáků ve třídách. Ponechání počtu přijímaných žáků podpořila
v listopadu 2018 svým dopisem také školská rada.
3) Pan ředitel Mgr. J. Štěrba informoval ŠR o zdrojích na plánované opravy, chystá
se další oprava „stoupaček“, rekonstrukce el. rozvodů, zvýšily se finanční
prostředky na projektovou dokumentaci rekonstrukce fasády (škola není
investorem stavby, tím je zřizovatel).
4) Školská rada hlasovala o schválení Výroční zprávy o hospodaření školy za rok
2018.
5) Na dotaz členů ŠR informoval p. ředitel Mgr. J. Štěrba o tom, že plánované
vybudování nové jídelny také pro naše žáky na Slezském Předměstí je
„v nedohlednu“. Žáci mají v současné době dvě možnosti: jídelnu v ulici
Hradecká a jídelnu ve Střední hotelové škole (ulice ČSA). Dále p. ředitel
informoval o tom, že plánovaný „Gybonfest“ by se neměl uskutečnit v tomto
školním roce, vedení školy uvažuje o následujícím školním roce.
6) Ing. R. Koiš požádal pana ředitele Štěrbu, aby vysvětlil, jak funguje systém
zamykání v šatnách u tělocvičen. P. ředitel dále informoval o přístupnosti školy

a bezpečnostních opatřeních (ve vztahu k lidem, kteří se chtějí do školy dostat
zvenku).
7) Mgr. R. Fiedlerová připomněla volby do školské rady z důvodu doplnit jednoho
člena ŠR (V. Jůza jako maturant ze ŠR odstoupí). Jedná se o společnou volbu
žáků zletilých a zákonných zástupců žáků nezletilých. Volby do ŠR vyhlásí
p. ředitel Štěrba na začátku března. Volby proběhnou pravděpodobně 10. dubna
2019 (den schůzky s rodiči ve čtvrtletí).
8) Mgr. R. Fiedlerová navrhla další termín schůzky ŠR – pravděpodobný je začátek
října 2019. V případě potřeby využije školská rada formu mailové komunikace
ještě v květnu nebo červnu.
Usnesení:
1) ŠR schválila Výroční zprávu o hospodaření školy za rok 2018 (pro hlasovalo
všech 6 členů ŠR).
Přílohy:
1) Prezenční listina
2) Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2018
Zapsal: ………………………………………….
Mgr. Ladislav Čejchan, člen ŠR

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

V Hradci Králové dne 11. 2. 2019

