Gymnázium Boženy Němcové
Pospíšilova 324
500 03 Hradec Králové 3

Zápis z 5. jednání školské rady ze dne 30. 9. 2019
Přítomní členové: 4 (Mgr. Ladislav Čejchan, Mgr. Romana Fiedlerová, Ing. Radek Koiš,
Vojtěch Macháček) + přizvaný host: Mgr. Jan Štěrba, ředitel školy
Nepřítomní členové: 2 (Mgr. Lea Oesterreicher, MUDr. Marian Šenkeřík)
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 2018/2019
2) Diskuse nad vybranými tématy
Průběh jednání:
1) Pan ředitel Mgr. J. Štěrba představil Výroční zprávu za školní rok 2018/2019.
Podrobněji okomentoval část V. (Údaje o výsledcích vzdělávání žáků), v rámci
této kapitoly zejm. body č. IV a V. Dále opravil chybné (či neúplné) údaje
v bodech I a VII (stále v rámci V. části), které byly takto součástí předběžného
návrhu výroční zprávy.
2) Pan ředitel Mgr. J. Štěrba informoval ŠR o konání jednotlivé zkoušky
z německého jazyka. O konání této zkoušky požádal absolvent školy. Byl si
vědom, že maturitní zkouška z německého jazyka proběhla v pořádku, ale nebyl
spokojen se svým výkonem. Pracovníci MŠMT mu doporučili požádat o složení
jednotlivé zkoušky. Ředitel sestavil odlišnou zkušební komisi, výsledek zkoušky
však byl totožný s hodnocením u maturit.
3) Pan ředitel Mgr. J. Štěrba informoval ŠR o situaci financování platů zaměstnanců
školy.
4) ŠR diskutovala o průzkumech zjišťujících klima ve školních třídách na našem
gymnáziu. Členové ŠR doporučovali častější průzkum (v současnosti většinou
jednou za dobu studia).
5) ŠR diskutovala o systému sportovních kurzů v průběhu studia. Členové ŠR
doporučili vedení školy pečlivěji sledovat (ne)účast na sport. kurzech a přemýšlet
o hodnotnějším programu pro ty žáky, kteří se sportovních kurzů neúčastní.
6) Školská rada hlasovala o schválení Výroční zprávy za školní rok 2018/2019.
7) Členové ŠR diskutovali o studentských stávkách za klima. Pan ředitel informoval
o tom, že škola stávkování umožňuje, žáci školy však musí standardním
způsobem požádat o uvolnění dle pravidel školního řádu.
8) Vojtěch Macháček hovořil o svých zkušenostech s průběhem praxí
vysokoškolských studentů na naší škole. Považuje za nevhodné, aby tyto praxe
probíhaly u studentů maturitního ročníku.
9) Pan ředitel na základě dotazu vysvětlil, jakým způsobem se žáci převlékají před
hodinami tělesné výchovy a po nich. Věc dále probere s vyučujícími TV
na provozní poradě. Dále vysvětlil, proč je pod stropem v horní tělocvičně trvale
instalovaná ochranná síť.

10) Mgr. R. Fiedlerová navrhla další termín schůzky ŠR – 17. února 2020 v 17.00
hodin. Program dalšího jednání: Zpráva o hospodaření školy za rok 2019,
případné návrhy změny školního řádu.
Usnesení: ŠR schválila Výroční zprávu za školní rok 2018/2019 (pro hlasovali 4 přítomní
členové ŠR).
Přílohy:
1) Prezenční listina
2) Výroční zpráva za školní rok 2018/2019
Zapsal: ………………………………………….
Mgr. Ladislav Čejchan, člen ŠR

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

V Hradci Králové dne 1. 10. 2019

