
Zápis ze schůze školské rady Biskupského gymnázia J. N. Neumanna 

č. 3/2022 

Datum: 5. 10. 2022  

 

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

(DS), David Henzl (DH), Michal Bosák (MB) 

Hosté (bez titulů): Martin Maršík (MM), Michaela Kudláčková (MK), Tereza Jílková (TJ) 

 

Program: 

1) Představení nového radního (Michal Bosák) - zástupce nezletilých studentů (rodič), představení nové 

předsedkyně Studentského parlamentu Bigy (Tereza Jílková) 

2) Reflexe stavu jídelny a kvality stravování 

3) Představení aktualizace ŠVP 

4) Volební řád Školské rady 

5) Různé  

 

 

 

Schválení programu a přítomnosti hostů 

Schváleno 

 

Ad 1) 

Jako zástupce nezletilých studentů byl zvolen Mgr. Michal Bosák (dále jen MB).  

 

MB a TJ se krátce představili a nastínili svá očekávání a vize ve svých mandátech. 

 

Ad 2) 

JH reflektuje ze stran strávníků významné zlepšení kvality stravy, kvalitnější výběr pátečních jídel i 

zlepšení komunikace mezi personálem a strávníky.  

 

MM popsal spolupráci s vedením jídelny (spoluúčast na tvorbě jídelníčků, kontrola rozpočtu) a dále 

představil svoji vizi samostatného přidávání příloh. V této záležitosti proběhly konzultace se 

zástupci Krajské hygienické stanice a Krajského úřadu Jihočeského kraje, závěry jsou v tuto chvíli 

jednoznačně proti jakýmkoliv změnám oproti současnému způsobu stravování. 

 

DS vnímá jako problematické velké fronty. 

 

MK vysvětlila rozvrh odchodů na oběd jednotlivých tříd, problém je podle ní v tom, že se rozvrh ne zcela 

dodržuje. 

 

TJ také vnímá nedodržování rozvrhu, studenti chodí často dříve než v předepsaný čas. 

 



MM položil dotaz na DH, zda by zřizovatel školy mohl uvažovat o pronájmu prostor sousedního domu 

s cílem rozšíření stravovací plochy. 

 

DH bere v potaz a bude se celou věcí zabývat. 

 

Usnesení: Školská rada žádá zřizovatele školy o prověření možnosti rozšíření prostor školní jídelny 

do sousedního domu a zvážení případného pronájmu škole. 

 

Ad 3) 

MK seznámila radní se změnami aktualizovaného ŠVP (platný od 1. 9. 2022) – změny nastaly u vyššího 

gymnázia 8letého a 6letého studia, bilingvní studium zůstalo beze změny, u 4letého studia zatím u 1. 

ročníku. S aktualizací ŠVP souvisí i dvě přiznané dotace na nákup Digitálních pomůcek. 

 

Ad 4) 

JH představil návrh aktualizace volebního řádu Školské rady a předložil k posouzení zástupci zřizovatele 

(DH) 

 

DH návrh projedná se zřizovatelem a připraví ke schválení na příštím setkání rady. 

 

Ad 5) 

MM se vyjádřil ke stavu toalet v přízemí školy – budou dodělány na konci tohoto týdne. Dále nastínil 

instalaci nástěnek do nově zrekonstruované chodby v přízemí včetně nového informačního systému. 

 

JH otevřel diskusi o možnosti začlenit do školního zvonění hudební znělky vybírané samotnými studenty 

 

Usnesení: Školská rada pověřuje předsednictvo studentského parlamentu, aby v koordinaci s IT 

pracovníkem připravilo rozpis a technickou realizaci individuálních zvonění jednotlivých tříd. 

Hudební znělky zazní každý den místo zvonění ukončující velkou přestávku (10:00). 

 

OZ navrhuje nové značení toalet ve stejném stylu jako připravovaný nový orientační systém. 

 

 

 

Předpokládané termíny příštích setkání rady: 15. února 2023 a 7. června 2023.  

  

 

 

 

 

Ověřil:           Zapsal: 

Jiří Heller          Ondřej Záleský 


