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

Číslo zápisu: 1 

 

Datum schůze: 28. 6. 2016 

Čas: 15,00 

 

Účast: Ondřej Záleský, Michal Grus, Jan Marek, Jáchym Navara, Václav Kubeš, Josef Prokeš 

 

Hosté: zástupce ředitele školy Jan Pytel (do skončení projednávání bodu č. 3 – výsledky 

přijímacího řízení) 

 

 

Program: 1/ Volba předsedy a místopředsedy rady 

2/ Jednací řád 

3/ Výsledky přijímacího řízení 

4/ Hospodaření školy za kalendářní rok 2015 

5/ Změny v ŠVP 

6/ Různé 

 

 

Schůzi zahájil zástupce ředitele školy J. Pytel. Ředitel Z. Dvořák se z jednání omluvil ze 

zdravotních důvodů. J. Pytel následně řízením schůze pověřil M. Gruse.   

 

 

1/ Volba předsedy a místopředsedy 

 

Na funkci předsedy rady kandidoval M. Grus. 

 

M. Grus: Již před časem jsem uvedl, že jsem připravený pokračovat ve funkci předsedy 

školské rady v případě, že se o ni nehodlá ucházet někdo jiný. Rád bych k tomu ještě před 

volbou dodal následující. Za šest let, co jsem dosud v radě působil, jsem nenabyl dojmu, že 

práce v ní má nějakou výraznější odezvu nejen ze strany vedení školy, ale třeba také ze strany 

zřizovatele, který v ní má své vlastní zástupce. Moc se nedivím, že o členství v radě není ani 

mezi mými pedagogickými kolegy, ani mezi rodiči téměř žádný zájem. Podobné je to i s 

funkcí jejího předsedy. Mám-li ji nyní opět přijmout, pak to činím pouze proto, abych zajistil 

naplnění formálních povinností školy, ale s vnitřním pocitem jisté zbytečnosti. 

 

Hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

M. Grus byl zvolen předsedou školské rady. 

 

Na funkci místopředsedy školy kandidoval O. Záleský. 

 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 1 zdržel se 

O. Záleský byl zvolen místopředsedou školské rady. 

 

 

2/ Jednací řád 

M. Grus navrhnul přijmout jednací řád ve znění jednacího řádu předchozí školské rady. 

 

Hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

Návrh byl přijat. 

 

 

3/ Výsledky přijímacího řízení 

Zástupce ředitele J. Pytel seznámil radu s počty přijatých uchazečů: Počtem přijatých se 

podařilo doplnit max. kapacitu školy (720 žáků).  Skutečnost, že počet zájemců o studium 



dosahoval zhruba 60% počtu zájemců veřejných gymnázií ve městě, není směrodatná, 

důležitá je kvalita přijatých. 

 

M. Grus: Počet zájemců skutečně nemůže být rozhodující, ale nejsou k dispozici žádné 

podklady pro srovnání tzv. „kvality“ uchazečů s jinými školami. Na základě čeho se 

rozhodujeme, zda jsme či nejsme spokojeni s výsledkem přijímacího řízení? 

 

J. Pytel: Výsledek přijímacího řízení hodnotíme na základě toho, že se podařilo dosáhnout 

stanoveného cíle – přijmout takový počet studentů, abychom naplnili stanovenou kapacitu. 

 

J. Marek: Z většího počtu uchazečů se lépe vybírá větší počet kvalitních žáků. 

 

O. Záleský: Navštívil jsem v minulém školním roce dny otevřených dveří na jiných 

gymnáziích ve městě – ze srovnání nevycházíme moc dobře. - Jak se naše škola vlastně 

profiluje? Co z toho se ukazuje na dni otevřených dveří? 

 

J. Navara: Studentům se zdá, že jednotná myšlenka naší školy chybí. 

 

J. Marek: Etický duch by mohlo být to, co by mohlo nést církevní školu. 

 

O. Záleský: Téma nejspíš nyní nelze uzavřít nějakým konkrétním výstupem. Ať se znovu 

otevře na další radě, kdy bude jasnější výhled pro další přijímací řízení. 

 

4/ Hospodaření školy za rok 2015 

Přehled o hospodaření školy byl doručen členům rady s předstihem v písemné podobě (viz 

příloha zápisu). 

 

J. Marek: V přehledu o hospodaření je dost položek vedeno jako spolupráce s biskupstvím, 

jde o půjčky, které by školu mohly zatížit. 

 

V. Kubeš: Někdy na biskupství přichází i žádosti o prominutí půjčky, charakter těch půjček je 

dost různý. 

 

M. Grus: Těžko se nějak vyjadřovat k hospodaření, když neznáme koncepci, kterou sledují 

uvedené investice.  

 

V. Kubeš: Stav je takový, že je nezbytné získávat peníze všude, kde je to možné – koncepce 

by se měla pasovat dodatečně. Jinak to v systému různých grantových výzev moc nejde. 

 

O. Záleský: Na jednu stranu bychom měli chtít školu někam postrkávat, na druhou stranu je 

otázkou, nakolik jde systém grantových výzev apod. dohromady s touhou mít svou koncepci. 

 

J. Prokeš: Koncepce tu nejspíš je, jenom s ní nejsou všichni obeznámeni, případně ztotožněni. 

 

M. Grus navrhnul usnesení: 

 

a) Školská rada bere na vědomí informace o hospodaření školy za rok 2015. 

Hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

Návrh byl přijat. 

 

b) Školská rada dává podnět vedení školy, aby zlepšilo komunikaci o investičních záměrech. 

Hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

Návrh byl přijat. 

 

 

 



5/ Změny v ŠVP 

M. Grus informoval o změnách v ŠVP: Změny se týkají zavedení ŠVP pro dvojjazyčná 

gymnázia, zohlednění změny školského zákona týkající se tzv. inkluze ve vzdělávání, 

pravidelné úpravy v jednotlivých předmětech. 

 

 

6/ Různé 

6. 1.  

M. Grus seznámil radu se stížností studentů na fungování internátu, která mu byla podána 

jako podnět k jednání rady: Jednotlivé body stížnosti, komentující prakticky celý provoz 

internátu (včetně údajné nemožnosti o problémech nějak komunikovat), jsem obdržel 

písemně, nicméně nepovažuji nyní za vhodné věc nějak řešit a hodnotit, když nemáme 

k dispozici vyjádření druhé strany – vedení internátu a samotných vychovatelek. Navrhuji 

proto tento postup: 

a) podat vedení školy podnět, aby vyzvalo studenty z internátu ke zřízení samosprávného 

orgánu, prostřednictvím jehož zástupců by vedení školy i internátu mohlo s žáky komunikovat 

o případných problémech; 

b) na příští schůzi pozvat zúčastněné strany a poskytnout jim prostor k osobnímu vyjádření 

svých stanovisek.  

 

Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel se 0 

Návrh byl přijat. 

 

6. 2. 

J. Navara informoval o studentské iniciativě za zkvalitnění služeb jídelny.  Jedná se o tom se 

zástupkyní ředitele M. Kudláčkovou. Je tu také myšlenka vyžít bývalého studenta školy M. 

Škody. 

 

6.3. 

O. Záleský: Jak je to se studentským parlamentem, existuje ještě? Vůbec se oněm neví – ani 

mezi studenty. 

 

J. Navara: Studentský parlament formálně existuje, ale nemá žádnou podporu, a tak o něj není 

zájem. 

 

M. Grus: Je pravda, že ze strany vedení školy není znát zájem o existenci parlamentu, ale na 

druhou stranu – pokud je mi známo - kdykoli zástupci parlamentu přišli za ředitelem školy, 

byl s nimi ochoten jednat. Studenti si musí umět svoje postavení také trochu vybojovat, 

parlament je především samosprávný orgán studentů a tím může být i bez výraznější podpory 

vedení školy. 

 

 

 

 

Zapsal: M. Grus 

 

Ověřil: O. Záleský 

 

  



Příloha zápisu  

 

 Podklady pro školskou radu Biskupského gymnázia J. N. Neumanna – rok 2015 

 

Shrnutí nejvýznamnějších událostí roku 2015: 

 dokončení přístavby podkroví budovy domova mládeže (rozšíření ubytovací kapacity             

o čtyři pokoje včetně zázemí pro studenty) v celkové hodnotě 6 448 tis. Kč (financováno 

půjčkou Biskupství českobudějovického a vlastními zdroji), modernizace vybavení 

domova mládeže 

 

 projekt „modernizace vybavení učebny fyziky“ – zrekonstruovaná učebna a výukové 

pomůcky pro fyziku v celkové hodnotě 2 252 tis. Kč (financováno z dotace ROP NUTS II, 

půjčkou Biskupství českobudějovického a vlastními zdroji) 

 

 rekonstrukce chodeb gymnázia I. část (cca 300 tis. Kč), nové vybavení zázemí gymnázia – 

šatny 

 

 rekonstrukce chodeb gymnázia II. část (cca 360 tis. Kč) – bude realizováno 

v červenci/srpnu 2016 (financováno z příspěvku Nadace ČEZ a vlastními zdroji) 

 

 zahraniční výukové a vzdělávací pobyty studentů a učitelů (982 tis. Kč), pořízení  

jazykového IT vybavení a vybavení školních dílen na CZŠ (503 tis. Kč) – obojí 

financováno z dotací MŠMT 

 

 pořízení bezbariérové plošiny k tělocvičně na CZŠ (202 tis. Kč) – realizováno v lednu 

2016 z darů od organizací Život dětem, Konto Bariéry, Nadace O. Havlové, Lesy ČR, 

sbírky na CZŠ 

 

 návštěvy významných osobností: 

Karel Schwarzenberg, politik 

Magda Vašáryová, diplomatka, poslankyně Národní rady SR 

Pedro Calvo-Sotelo Ibaňez-Martin, velvyslanec Španělska 

Jiří Pospíšil, europoslanec 

Tomáš Zdechovský, europoslanec 

Jiří Mihola, poslanec PSP 

 

 

Předpokládané události v roce 2016: 

 

 Naplnění kapacity všech středisek ve školním roce 2015/2016, očekává se obdobný průběh 

pedagogických, provozních a finančních činností jako v roce 2015 

 

 Zájem studentů o studium na gymnáziu 

228 přijatých přihlášek ke studiu - 97 volných míst 

Jedna třída pro bilingvní studium ve španělském jazyce 

 

 

 

 



Hospodaření celé organizace za rok 2015 (v tis. Kč): 

 hlavní činnost doplňková činnost * celkem 

výnosy 77 315  1 512 78 827 

náklady 76 617 1 396 78 013 

výsledek hospodaření před zdaněním 698 116 814 

* doplňkovou činností je poskytování mimoškolního stravování, provozování školního bufetu a drobný pronájem  

 

 

Vybrané údaje o hospodaření za rok 2015 - střediska na Biskupském gymnáziu (v tis. 

Kč): 

 gymnázium 
školní jídelna 

Karla IV. 

domov 

mládeže                                 

dotace MŠMT 34 619 4 412 2 689 

výnosy z pronájmu 62 3 -- 

výnosy z ubytování 8 -- 630 

výnosy ze stravování -- 4 506 -- 

spotřeba materiálu 2 164 4 270 330 

spotřeba energie 1 134 552 445 

opravy a údržba 1 782 106 32 

ostatní služby 1 934 277 210 

osobní náklady       28 319 2 774 2 185 

odpisy 775 81 -- 

výsledek hospodaření před zdaněním -254 890 253 

 

Základ daně po úpravách de zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, za celou organizaci 

činí 680 tis. Kč, po uplatnění zákonných odpočtů a slev je splatná daň z příjmů 9 tis. Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Přehled přijatých dotací za celou organizaci (v tis. Kč): 

Titul Poskytovatel 

Částka 

2015 

Částka 

2014 

Provozní dotace  MŠMT 64 561 64 692 

Excelence středních škol  MŠMT 47 30 

Financování asistentů pedagoga MŠMT 341 400 

Další cizí jazyk MŠMT -- 33 

Kompenzační pomůcky MŠMT 23 53 

Zajištění ubytování španělských lektorů MŠMT 62 62 

Zvýšení mezd pracovníků církevních škol MŠMT 573 -- 

OPVK výzva  56 - podpora vzdělávání  MŠMT 982 -- 

OPVK  výzva 57-  podpora kurikulární reformy MŠMT 503 -- 

Cesty za poznáním EU RRA Šumava -- 55 

Školní výlety napříč Euroregiony RRA Šumava -- 8 

Pasovsko-krumlovská setkání mládeže RRA Šumava -- 28 

Zpěv spojuje Magistrát města ČB 12 29 

Primátorky - memoriál J. Cepáka Magistrát města ČB 5 3 

Oprava fasády budovy gymnázia Magistrát města ČB 180 -- 

Vystoupení pěveckého sboru při oslavách 25. výročí 

pádu železné opony Jihočeský kraj -- 7 

Modernizace vybavení učebny fyziky - neinvest. část  ROP NUTS II Jihozápad 82 -- 

Celkem dotace účtované do výnosů (čerpané v 2015)  67 371 65 400 

Výměnný pobyt s partnerskou školou v Německu Renovabis 65 -- 

Prosvětlení chodeb Biskupského gymnázia Nadace ČEZ 320 -- 

Volnočasové aktivity pro děti s postižením Magistrát města ČB -- 20 

Celkem dotace účtované do rezervního fondu (budou 

čerpány v 2016)  385 20 

Modernizace vybavení učebny fyziky - invest.část ROP NUTS II Jihozápad 1 734 -- 

Celkem dotace účtované do investičního fondu  1 734 -- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Přehled přijatých darů za celou organizaci za rok 2015 (v tis. Kč): 

Titul Druh daru Poskytovatel Částka 

Finanční dar na provoz organizace provozní Biskupství českobuděj. 695 

Finanční dar na provoz domova 

mládeže provozní 

Kongregace milosrd. sester 

sv. Karla Boromejského 200 

Finanční dar na provoz společnosti provozní Glaube-Heimat Linz 28 

Finanční dar na pomůcky chemie provozní Klub absolventů 7 

Finanční dary na provoz organizace provozní 

různé subjekty           

(převážně rodiče studentů) 506 

Finanční dar na bezbariér. plošinu  investiční Život dětem 100 

Finanční dar na bezbariér. plošinu  investiční Lesy ČR 20 

Finanční dar na bezbariér. plošinu investiční Štěpán Rak  13 

Finanční sbírky na bezbariér. plošinu investiční studenti 14 

Nepeněžní dar na bezbariér. plošinu  investiční 

Výbor dobré vůle-       

Nadace O. Havlové 

Nepeněž. dar 10 tis. Kč 

- částečná úhrada 

dodavatel. faktury  

Nepeněžní dar na bezbariér. plošinu investiční 

Nadace Charty 77 /       

Konto Bariéry 

Nepeněž. dar 50 tis. Kč 

- částečná úhrada 

dodavatel. faktury  

Finanční dar na znalecký posudek investiční Biskupství českobuděj. 58 

Kopírovací stroj CANON  BONUM CB 4 

Elektrická trouba  Zálešákovi 2 

 

 


