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

č. 1/2020 

Datum: 26. 11. 2020  

Účastni: Jiří Heller (JH), David Henzl (DH), Jan Marek (JM), Martin Maršík (MM), František Mrosko 

(FM), Ondřej Záleský (OZ)  

Program: 

1. Volba předsedy a místopředsedy ŠR 

2. Schvalování výroční zprávy za šk. rok 2019/2020 

3. Různé 

 

 

1. Volba předsedy a místopředsedy ŠR 

a) jako kandidát na předsedu ŠR byl navržen Jiří Heller 

o hlasování pro zvolení: 4 pro, 0 proti, 1 se zdržel → Jiří Heller byl zvolen 

b) jako kandidát na místopředsedu byl navržen Ondřej Záleský 

o hlasování pro zvolení: 4 pro, 0 proti, 1 se zdržel → Ondřej Záleský byl zvolen 

 

2. Schvalování výroční zprávy za šk. rok 2019/2020 

a) MM seznámil členy s obsahem výroční zprávy 

b) JH vznesl dotaz ohledně budoucího fungování bilingvního studia. MM vnímá pokles zájmu, 

plánuje hlubší diskuzi o budoucnosti oboru, případně jeho změnách. 

c) hlasování pro schválení výroční zprávy: 5 pro, 0 proti 0 se zdržel → zpráva byla schválena 

 

3. Různé 

a) JH seznámil členy s kompetencemi ŠR  

b) MM seznámil ŠR s průběhem plánované volby zástupce plnoletých studentů 

c) JH vznesl dotaz na MM k funkci koordinátora ŠVP. Podle MM probíhá nyní studium pověřeného 

pedagoga na tuto funkci. Je v plánu pověřit i druhého pedagoga. Změny v ŠVP se budou odvíjet od 

vize školy, která bude v blízké době představena ze strany MM. 

d) JH vznesl dotaz na DH ohledně vize školy z pohledu zřizovatele. DH vnímá hlavní úkol církevního 

školství v poznání křesťanských základů a života Ježíše Krista. 

e) JM vznesl připomínku k průběhu přípravy na jazykovou zkoušku DSD ze strany německé lektorky. 

MM tuto skutečnost vnímá a snaží se řešit. 

f) FM vnímá z rodičovského pohledu někdy až neúměrné množství práce, která je žákům zadávána na 

domácí vypracování. 

g) OZ vznesl podnět k problematice hodnocení a sebereflexe učitelů. Vnímá absenci těchto nástrojů a 

zároveň jejich důležitost pro rozvoj učitelského povolání. 

 

 

 

 

 

Zkontroloval(a):          Zapsal(a): 

Jiří Heller          Ondřej Záleský 


