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

č. 1/2021 

Datum: 24. 2. 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. vize a strategie školy 

2. revize RVP a aktualizace ŠVP 

3. podněty zástupců studentů 

4. ostatní 

 

 

1. Schválení programu a přítomnosti hostů 

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

 

2. Vize a strategie školy 

MM představil část strategie školy – vize a mise. 

 

3. Revize RVP a aktualizace ŠVP 

MM a AM představili změny a plány v oblasti revize RVP: 

• v návaznosti na revizi RVP pro ZŠ vzniká povinnost do 1. 9. 2024 aktualizace ŠVP nižšího 

gymnázia 

• byl vytvořen tříčlenný tým pro aktualizaci ŠVP (Marková, Krejčí, Šlouf) 

• plán organizace: 

o první pololetí 20/21 – školení, studium 

o druhé pololetí 20/21 – přípravné práce 

o září 2022 – diskuze v rámci pedagogického sboru 

o od 2024 začátek práce podle změn 

• bude potřeba podporovat a vyučovat digitální kompetenci – plánuje se školení pro učitele 

• revize RVP pro vyšší gymnázium je zatím v procesu 

 

4. Podněty zástupců studentů + ostatní 

MaMo: Proč na škole není přítomen anglický lektor? Možná se na Aj trochu zapomíná? Lektor je např. i 

kvůli dialektu velmi důležitý, byla by i výhoda pro získávání diplomů. 

o MM: Osobně byl na Britském velvyslanectví zjišťovat podmínky – angličtí lektoři by podle zjištění 

neměli od britské strany žádnou podporu. Do této doby se navíc škole nevyskytla možnost sehnat 

kvalitního (aprobovaného) anglického lektora; škola by ale měla o takového člověka zájem. 

o MK: Vize stabilního kvalitního anglického lektora přítomného na škole zde byla již od začátku, 

zkušenosti z minulých let jsou však špatné. Je třeba sehnat lektora, který je aprobovaný, je schopen 



kvalitní konverzace, ale i výuky. Na škole je v současné době přítomen jeden anglicko/německý 

lektor. 

 

DH: Jak se v plánovaných změnách ŠVP bude odrážet skutečnost, že zřizovatelem školy je Biskupství 

českobudějovické? Každý absolvent církevní školy musí mít základní církevní znalosti, což nyní podle DH 

není. 

• MK + AM: jsme z RVP omezení počtem vyučovaných hodin, některá témata musíme více 

realizovat prostřednictvím projektů, mimoškolních aktivit a průřezových témat. Měli bychom si 

také přesněji stanovit obsah předmětu etiky a náboženství. 

• MaMo a LP ocenili přístup spirituála školy a jeho organizaci různých akcí pro studenty 

 

OZ: Dotaz na MM, zda jsou v plánu nějaké konkrétní změny v organizaci výuky nebo propagaci školy 

vzhledem k představené vizi a strategii školy? 

• MM: S vizí a strategiemi školy se bude dlouhodobě pracovat a postupně naplňovat. Žádné 

konkrétní změny nejsou v blízké době v plánu. 

 

JH: jak hodnotí studenti LP a MaMo propagační videa? 

• LP: Videa jsou atraktivní, myslí si, že zaujmou; kladně hodnotí i využívání sociálních sítí 

• MaMo: Myslí si, že aktivita školy na sociálních sítích (zejm. Instagram) je v ČB jedinečná, velmi 

pozitivně vnímá zapojení učitelů – čím více se zapojují do prezentace školy, tím lépe. 

 

MaMo: Kladně vnímá návrh revize ŠVP, má však dotaz na výuku D: jako problém vnímá cyklus výuky – 

téma pravěku se probírá 2x, v některých třídách podle něj i 3x, moderní dějiny se pravidelně nestíhají, 

obzvláště v režimu distanční výuky. 

• AM: vysvětlila cyklus výuky D v souvislosti na RVP ZŠ a RVP GYM – vnímá určitě jako věc 

k diskuzi; je složité vybrat kvalitní nezaujaté materiály v oblasti moderních dějin 

 

MaMo: Vnímá jako důležité, aby se v rámci studia více vyučovala finanční gramotnost a sexuální výchova 

 

AM: Seznámila školskou radu o podobě, distribuci a vyhodnocování evaluačního dotazníku k procesu 

distanční výuky 

 

MK zhodnotila efektivitu distanční výuky na gymnáziu ze svého pohledu. Ačkoliv se učitelé snaží, její 

efektivita není často příliš vysoká.  

 

 

Školská rada vzala na vědomí představení vize školy ze strany MM. (6 – 0 – 0) 

 

Usnesení: Školská rada žádá vedení školy o pravidelné informace o procesu tvorby/aktualizace ŠVP.  

(6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE)   

 

Termín dalšího jednání školské rady: středa 2. června od 16:30. 

 

Ověřil:           Zapsal: 

Jiří Heller          Ondřej Záleský 


