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

č. 2/2017 

Datum: 5. 10. 2017  

Čas: 15:25 

Účastni: Václav Kubeš (VK), Jan Marek (JM), Andrea Layerová (AL), Ondřej Šustr (OŠ), Ondřej Záleský 

(OZ), Josef Prokeš (JP) 

Hosté: Martin Maršík (MM) 

Program: 

1. Informace ze strany vedení školy  

2. Úpravy školního řádu 

3. Změny v jídelně 

4. Schválená výzva IROP 

5. Další  

 

 

1 Informace ze strany vedení školy 

MM informoval o změnách ve škole a plánech do budoucna: 

 renovace školní jídelny → větší efektivita výdeje při stávajícím množství strávníků → zrychlení, 

menší pohyb osob po prostoru, zvýšení kapacity míst k sezení 

 využití stávajícího bytu v prostoru internátu → propojení školy a jídelny přízemní chodbou, oddělení 

internátu → větší soukromí ubytovaných, lepší zabezpečení proti vstupu cizích osob přes internát 

 snaha o získání nových prostor pro učebny, příp. kabinety 

 znovuotevření bufetu (pronájem externí firmě) 

 vstup žáků do školy přes identifikační čipy 

 nové notebooky pro učitele → zefektivnění elektronické práce učitelů 

 pořízení multifunkčního kopírovacího zařízení pro studenty i učitele, přístupné přes identifikační čipy 

 snaha o větší důraz na dodržování pravidel ze strany zaměstnanců 

 probíhají rozhovory s předmětovými komisemi 

 snaha o sjednocení maturitních témat v rámci jednoho předmětu 

 snaha o posílení propagace školy, větší otevřenost směrem k veřejnosti 

 přestavba školy – grant IROP za cca 20 mil. Kč → vybudování jedné učebny, dvou kabinetů, skladu 

chemikálií, výtahu, zkulturnění školního dvorku (termín dokončení: 31. 12. 2018), jedna učebna bude 

dále vybudována s vlastních zdrojů 

 

 

2 Úpravy školního řádu 

Školské radě byly představeny návrhy na úpravu školního řádu. Byl stanoven termín pro případné další 

připomínkování. O nové podobě školního řádu bude poté hlasováno per rollam (prostřednictvím e-mailu).     

 

  



3 Další 

OZ: Bylo by třeba znovu přehodnotit význam a povinnosti pořádkových služeb.  

OZ: Je třeba více dbát na důsledné zapisování absencí žáků při hodinách a témat hodin do elektronické 

třídnice. 

OZ: Ke zvážení, zda by nebyl vhodný ve všech třídách ručník pro učitele (ruce od křídy) a jednotná 

krabička na křídy na zdi vedle tabule 

AL: Bylo by vhodné posílit stav dataprojektorů ve třídách. → OZ zjistí realizovatelnost ve třídách, kde 

dosud není, zpracuje rozpočet 

OŠ: Objevují se výhrady studentů k ukládání tašek do polic před jídelnou, zejména v případě cenných 

předmětů v taškách 

MM: Náš hlavní záměr: nepovalovat tašky v chodbě jídelny, v případě cenných předmětů je možné mít u 

sebe tašky u stolu tak, aby nepřekážely 

OŠ: Dotaz na zrušení exkurzí do Chorvatska 

MM: Zatím zrušení neplánuji, diskuze o této akci je v plánu. 

 

 

 

 

Zapsal: O. Záleský 

Ověřila: A. Layerová 


