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

 

Číslo zápisu: 1 

 

Datum schůze: 5. 6. 2013 

Čas: 16, 00 

 

Účast: Michal Grus, Jan Marek, Václav Kubeš 

 

Hosté: Blanka Pechová, Jan Pytel (na zahájení) 

 

 

 

 

Program: 1/ volba předsedy a místopředsedy rady 

 2/ schválení jednacího řádu 

 3/ informace o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 a o rozpočtu na rok 2013 

 4/ různé 

 

 

 

 

1/ Schůze byla z důvodu zdravotních potíží ředitele školy Z. Dvořáka zahájena jeho zástupcem J. 

Pytlem. Po zahájení pověřen řízením schůze M. Grus. 

 

 

2/ Předsedou rady zvolen M. Grus (3 pro - 0 proti - 0 zdržel se). 

 Místopředsedou rady zvolen J. Marek (3-0-0). 

 

 

3/ M. Grus předložil návrh jednacího řádu. Ten byl následně schválen v předloženém znění (3-0-0). 

 

 

4/ Rada na základě informací a podkladů poskytnutých hospodářkou školy B. Pechovou projednala 

výsledky hospodaření za kalendářní rok 2012 a  návrh rozpočtu na kalendářní rok 2013. 

 

 

5/ Rada na základě informací M. Gruse (jakožto koordinátora ŠVP) projednala chystané změny ve 

školních vzdělávacích programech. 

 

6/ Rada pověřila M. Gruse, aby požádal vedení školy o zřízení mailové schránky rady a její 

zveřejnění na webových stránkách školy. Tato schránky by měla členům rady pomoci sbírat podněty 

ze strany rodičovské veřejnosti. 

 

 

7/ Rada pověřila M. Gruse, aby vedení školy předal návrh na takovou změnu v klasifikačním řádu 

školy, která by stanovila lhůtu, v níž je vyučující povinen zapsat výsledky průběžného hodnocení do 

elektronické žákovské knížky. Rada doporučuje, aby tak bylo nutno učinit do sedmi kalendářních 

dnů od chvíle, kdy žák výsledek průběžného hodnocení obdržel. 

 

8/ Rada školy projednala podnět J. Marka k aktuálnosti webové prezentace školy: Škola by zde 

mohla informovat o aktuálních úspěších žáků, aktuálně probíhajících akcích, nabídkách výměnných 

příp. studijních pobytů, kvalifikaci školy k udělování mezinárodních zkoušek (např. o možnosti 

udělovat Sprachdiplom do stupně 1C, což je opravdu velmi vysoký stupeň, a to přímo na škole) 

apod. Škola se má čím pochlubit, ale není kde se o tom dozvědět. Mnoho lidí nyní bere právě 



webovou prezentaci jako primární zdroj informací a je škoda, že webové stránky Biskupského 

gymnázia (na rozdíl od např. webových stránek Jirsíkova gymnázia, nebo gymnázia Jírovcova) 

příliš informací neposkytne. 

 

 

9/ Pokud nebude nutné jinak, rada se opět sejde na podzim po předložení výroční zprávy za školní 

rok 2012/2013. Přesné datum navrhne M. Grus mailem do konce září. 

 

 

 

Zapsal: M. Grus 

 

Ověřil: J. Marek 


