
Zápis ze schůze školské rady (ŠR) Biskupského gymnázia J. N. Neumanna 

č. 2/2021 

Datum: 2. 6. 2021  

 

Přítomni (bez titulů): Jiří Heller (JH), Ondřej Záleský (OZ), František Mrosko (FM), David Henzl (DH), 

Matyáš Moravec (MaMo), Jan Marek (JM) 

Hosté (bez titulů): Martin Maršík (MM), Michaela Kudláčková (MK), Alena Marková (AM), Luboš Petráň 

(LP) 

 

Program: 

1. Zhodnocení náboru studentů a přijímacích zkoušek  

2. Nástup do prezenční výuky, organizace nového školního roku  

3. Informace o vyhodnocení dotazníku 

4. Nové doplňovací volby - student 

5. Zhodnocení studia na Bigy očima studenta (Matyáš Moravec) 

6. Různé 

 

 

 

Schválení programu a přítomnosti hostů 

Oba návrhy byly schváleny. (6 – 0 – 0) 

 

Kontrola bodů z minulého setkání ŠR 

AM informovala o průběhu studia koordinátorů ŠVP a schůzkách předmětových komisí, nastínila postup 

pro zavádění „digitální gramotnosti“ 

 

 

Zhodnocení náboru studentů a přijímacích zkoušek 

MM  

• krátce zhodnotil obtíže minulého školního roku spojené s distanční výukou 

• pozitivně zhodnotil zjevné navýšení počítačové gramotnosti a „time managementu“ studentů i 

učitelů 

• informoval o počtech přihlášek na jednotlivé obory a výsledcích přijímacího řízení – škola má nyní 

plnou kapacitu, podařilo se naplnit všechny oboru 

• rád by se do budoucna zaměřil na větší propagaci 6letého studia 

 

Nástup do prezenční výuky, organizace nového školního roku 

MK: 

• připomněla systém povinně volitelných seminářů 

• vnímá zvyšující se zájem o přírodovědné předměty (semináře) 

• informovala o stabilizovaném pedagogickém sboru včetně cizojazyčných lektorů 

AM: 

• zhodnotila výsledky dotazníkového šetření ohledně distanční výuky: 



o do šetření se aktivně zapojila naprostá většina všech žáků, z výsledků je patrná vysoká 

psychická zátěž žáků a jejich nově vznikající obavy 

o i na základě výsledků škola připravila speciální návratové aktivity a metodiky k třídnickým 

hodinám – s výraznou pomocí spirituála školy, výchovné poradkyně a metodika prevence 

o počítá se s úpravou výuky předmětů etiky a náboženství odrážející nové potřeby žáků 

 

JH pozitivně hodnotí metodiku nástupu žáků do školy ze strany vedení školy 

 

Doplňovací volby 

JH informoval o nutnosti a organizaci doplňovacích voleb zástupce zletilých studentů – volby proběhnou 

v druhé polovině září 2021 

 

Zhodnocení studia na Bigy očima studenta 

MaMo krátce zhodnotil své studium na škole: 

• pozitivně hodnotí znatelný rozvoj školy (zejm. renovace prostor a vybavení) 

• vyzdvihl velký přínos spirituála školy (P. Vojtěch Blažek) 

• zpětně oceňuje systém studia s velkým výběrem volitelných seminářů 

• má pocit nadprůměrné připravenosti do budoucího studia na VŠ 

 

 

Různé 

JH se dotázal na důvod vaření jen jednoho jídla ve školní jídelně. 

• MM tento stav vysvětlil ekonomickými důvody způsobenými dlouhým snížením provozu během 

uzavření škol a nutnosti dorovnat finanční schodek do konce školního roku. 

MM stručně informoval o plánovaných údržbových a stavebních pracích během letních prázdnin (renovace 

chodeb, výměna osvětlení, stavební rekonstrukce v Domově mládeže) 

 

 

 

 

 

Termín dalšího jednání školské rady byl stanoven na 13. října 2021 v 16:30. 

 

 

 

 

 

Ověřil:           Zapsal: 

Jiří Heller          Ondřej Záleský 


