Gymnázium Boženy Němcové
Pospíšilova 324
500 03 Hradec Králové 3

Zápis z 2. jednání školské rady ze dne 14. 5. 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) Změny školního řádu
2) Diskuze
Průběh jednání:
1) Předsedkyně ŠR Mgr. R. Fiedlerová seznámila členy ŠR se změnami školního
řádu, navrženými vedením školy, členy školské rady, zástupci pedagogů
a
studentskou radou.
2) Členové školské rady diskutovali o jednotlivých bodech změn. Členové ŠR
a
ředitel školy Mgr. J. Štěrba během diskuse našli definitivní znění úprav školního
řádu.
3) Změny školního řádu se týkají zejm.:
a. v části 2. školního řádu – ochrany osobnosti ve škole;
b. v části 4. školního řádu – používání mobilních telefonů a jiných elektronických
přístrojů v době výuky;
c. v části 5. školního řádu – uvolňování žáka ze školy v průběhu jednoho dne či
v případě neočekávané situace;
d. v části 7. školního řádu – hodnocení plagiátorství;
e. v části 10. školního řádu – nový školní řád platí od 25. 5. 2018.
Plné znění nového školního řádu – viz příloha.
4) Ředitel školy informoval ŠR o zavádění změn v oblasti ochrany osobnosti
ve
škole (v souvislosti se zaváděním GDPR). Zletilí žáci a zákonní zástupci
nezletilých žáků podepsali informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů.
Tento souhlas je platný do konce školního roku 2018/2019.
5) Předpokládaný termín dalšího zasedání ŠR stanoven na 15. říjen 2018 (s ohledem
na schvalování výroční zprávy).

Usnesení:
1) ŠR schválila školní řád platný od 25. května 2018 (poměrem hlasů 6:0).
2) ŠR stanovila:
a) termín 3. jednání: 15. 10. 2018 – 17.00 hodin;
b) program 2. jednání: schválení výroční zprávy.

Přílohy:
1) Prezenční listina
2) Schválený školní řád

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

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

V Hradci Králové dne 15. 5. 2018

