
 Gymnázium Boženy Němcové 
Pospíšilova 324 

500 03 Hradec Králové 

V Hradci Králové dne 29. 11. 2021 

Zápis z 74. jednání studentské rady ze dne 10. 11. 2021 
 
 
Přítomní členové: 13 (SA, SB, SC, TA, TB, KA, KB, KC, QA, QB, QC, XA, XB) 
Studentská rada je podle jednacího řádu usnášení schopná 
 
Jednání řídí: Jan Horák 
Zapisovatel: Tomáš Kryl 
 
Program jednání: 
1. přivítání členů SR 
2. rekapitulace zápisu z poslední schůze 
3. diskuze o jednotlivých návrzích členů SR 
 
Diskuze: 
1. Maturitní ples a podrobnosti k jeho průběhu 
2. Návrh na změnu §6 školního řádu 
3. Distanční rodičovské schůzky 
4. Slabá wifi v okrajových částech škol 
5. Evaluace učitelů 
6. Lyžařské kurzy tercií a kvart 
7. Cyklistický kurz sext 
8. Nízký zájem komise německého jazyka o granty z KÚ. 
9. Nezveřejňování zápisů SR na webu školy 
 
Usnesení: 
1. Vedení seznámilo SR se současným stavem přípravy plesu: Pokud to epidemiologická situace 

dovolí bude se ples konat 27. 1. kvůli nižšímu počtu lístku nebudou lístky nabídnuty mladším 
ročníkům. 

2. SR byla seznámena s postojem Školské rady k navržené změně ŠŘ, hlasování proběhne 
pravděpodobně na únorovém zasedání ŠR. 

3. Vedení školy se bude zabývat nedostatečným internetovým pokrytím okrajových částí školy. 
4. Vedení školy informovalo ŠR že v tomto a následujícím týdnu budou probíhat konzultace ředitele 

školy s jednotlivými pedagogy ohledně zpětné vazby od studentů. 
5. Vedení školy řeší situaci s lyžařskými kurzy, vše se odvíjí od epidemiologické situace. V případě 

nepříznivé situace se nabízí možnost uspořádání kurzu výlučně v ČR. 
6. SR a vedení školy došly ke shodnému závěru, že pro cyklistický kurz sext neexistuje vhodný 

termín. 
7. SR prostřednictvím předsednictva požádá němčináře o větší využití grantů z KÚ. 
8. SR pověřila předsednictvo, aby se domluvilo s IT oddělením na přidávání zápisů SR na web. 
 
 

Zapsal:............................................... 
Tomáš Kryl, 2. místopředseda SR 

 
 
 

Ověřil:............................................... 
Jan Horák, předseda SR 


