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

č. 2/2022 

Datum: 8. 6. 2022  

 

Přítomni (bez titulů): Jiří Heller (JH), Ondřej Záleský (OZ), František Mrosko (FM), Daniel Schusser 

(DS), David Henzl (DH)  

Omluveni (bez titulů): Jan Marek (JM) 

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

Hortová (MH), Luboš Petráň (LP) 

 

Program: 

1) Představení nového člena Školské rady Bigy (zástupce za studenty)  

2) Zhodnocení studia na Bigy pohledem zástupce studentů (LP) 

3) Zhodnocení maturit (MM) 

4) Zhodnocení dotazníků od maturantů (MM) 

5) Příprava nového školního roku (úvazky, naplnění kapacity...) 

6) Zhodnocení (ne)zavedení druhého pátečního jídla 

7) Různé 

 

 

Schválení programu a přítomnosti hostů 

Schváleno 

 

Představení nového člena Školské rady Bigy 

Jako zástupce plnoletých studentů byl zvolen Daniel Schusser.  

 

Zhodnocení studia na Bigy pohledem zástupce studentů 

LP poděkoval za možnost působení ve Školské radě a předání několika podnětů (výuka dějepisu, finanční 

gramotnost apod.). Vnímá posun školy pozitivním směrem (modernizace). Považuje za důležité, aby 

vedení školy podporovalo podnětné studenty a naslouchalo jim. 

 

MM poděkoval LP za jeho působení ve Školské radě a Ekotýmu  

 

Zhodnocení maturit 

MM shrnul celkové výsledky maturitních zkoušek, ve kterých vnímá negativní poznamenání covidovou 

situací i změnou podmínek hodnocení některých zkoušek. Pozitivně zhodnotil počet získaných jazykových 

diplomů (123).  

LP vnímá covid jako velké ztížení podmínek pro letošní maturanty zejména vzhledem k předmaturitnímu 

ročníku 

 

  

 



 

Zhodnocení dotazníků od maturantů 

Vedení školy obdrželo 30 % odpovědí od studentů maturitního ročníku. Na základě odpovědí byly 

provedeny náslechy v některých hodinách a diskuze s některými vyučujícími.  

MM si uvědomuje důležitost třídního učitele → navrhuje zavedení pravidelných třídnických hodin cca 2× 

za měsíc 

MM také velmi oceňuje roli spirituála školy (Vojtěch Blažek) → křesťanské zázemí a zaměření školy je 

studenty pozitivně vnímáno 

MM sdělí další výsledky dotazníku na pedagogické radě. 

 

Usnesení: Školská rada podporuje zavedení pravidelných třídnických hodin. 

  

Příprava nového školního roku 

MM sdělil, že vše běží standardně, škola bude mít příští šk. rok plnou kapacitu. 

 

Zhodnocení (ne)zavedení druhého pátečního jídla 

OZ a JH připomněli vedení školy velmi nepestrou až provokativní nabídku pátečních jídel a dále nesplnění 

domluvy z posledního setkání školské rady (23. 2. 2022), podle kterého měl být výběr ze dvou pátečních 

jídel umožněn 1× za 14 dní. 

 

MM informoval o nedostatku finančních prostředků ve školní jídelně z důvodu navýšení vstupních cen 

potravin. Vzhledem k této skutečnosti byl výběr ze dvou pátečních jídel do konce šk. roku zrušen.  

 

JH upozornil na nevhodné chování personálu jídelny vůči strávníkům.  

MM tuto skutečnost projedná s personálem.  

 

LP upozornil na velké množství vraceného jídla a dále na množství příloh servírovaných v jednorázových 

plastových obalech. 

 

JH a LP navrhli vytvořit průzkum (dotazník) zjišťující spokojenost strávníků a způsob jejich výběru jídel. 

 

FM je s kvalitou stravy ve školní jídelně spokojen, velmi negativně však vnímá značné množství 

vraceného jídla.  

 

Usnesení: Školská rada navrhuje vedení školy zpracovat ekonomickou rozvahu cen vstupních 

potravin a udržitelnost výběru dvou plnohodnotných jídel. Dále ve spolupráci se školskou radou 

vypracovat dotazník pro strávníky poskytující zpětnou vazbu ohledně kvality jídel a situace 

v jídelně. 

 

Různé 

OZ se dotázal na momentální pracovní režim pana školníka. MM vysvětlil. 

OZ navrhnul esteticky vylepšit značení toalet pro žáky i zaměstnance. 

OZ navrhnul vytvořit estetický, přehledný a univerzální orientační systém na chodbách školy. 



 

 

 

 

Ověřil:           Zapsal: 

Jiří Heller          Ondřej Záleský 


