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

 

Číslo zápisu: 4 

 

Datum schůze: 10. 6. 2014 

Čas:14, 00 

 

Účast: Michal Grus, Jan Marek, Václav Kubeš 

 

Hosté: Zdeněk Dvořák, Blanka Pechová 

 

 

 

Program: 1/ informace o hospodaření školy za rok 2013 

                2/ informace o výsledku přijímacího řízení 

3/ projednání změn ve školním vzdělávacím programu 

4/ bezbariérová škola 

5/ kvalita stravy ve školní jídelně 

 

 

1/ Hospodářka školy B. Pechová seznámila radu s výsledky hospodaření školy za rok 2013 (viz 

příloha 1 a 2). 

 

2/ Ředitel školy Z. Dvořák seznámil radu s výsledky přijímacího řízení.  

 

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

školních vzdělávacích programech:  

 

a) snížení počtu hodin volitelných seminářů v předmaturitním a maturitním ročníku z 11 na 9,  

b) posílení hodinové dotace povinné výuky cizích jazyků v předmaturitním a maturitním ročníku 

vždy o jednu hodinu, 

c) omezení nabídky jazykových seminářů na tzv. diplomové semináře (příprava na 

certifikovanou zkoušku), 

d) úprava osnov cizích jazyků podle „Společného evropského referenčního rámce“, 

e) úprava hodinové dotace ve 2. ročníku šestiletého cyklu (původně hodin / týden Bi 2,5; Ch 2,5; 

Fy 1; nově Bi 2; Ch 2, Fy 2). 

 

4/ J. Marek předal podnět z řad rodičů: úvaha o zajištění bezbariérového přístupu do školy.  

Ředitel školy Z. Dvořák o podnětu ví: Předpokládaná investice by se pohybovala kolem 2 mil. Kč; 

je na kraji, aby v Českých Budějovicích zajistil možnost gymnaziálního studia pro studenty 

potřebující bezbariérový přístup, což se od příštího školního roku stane na jednom ze státních 

gymnázií. 

 

5/ Na základě stížnosti jednoho z rodičů se projednávala kvalita stravy ve školní jídelně, konkrétně 

míra využívání glutamátu. Dotyčný rodič je v kontaktu s vedoucí školní jídelny, o věci se jedná. 

Další podstatné námitky proti stravě v jídelně nebyly vzneseny. 

J. Marek tlumočil řediteli školy Z. Dvořákovi stížnosti rodičů na organizaci stravování v jídelně 

CZŠ (ul. Rudolfovská), ten slíbil věc osobně prošetřit. 

 

 

Zapsal: Michal Grus 

 

Ověřil: Jan Marek 


