Zápis z 6. jednání Školské rady (ŠR) CMGaSOŠPg Brno, Lechova 63
Termín konání: úterý 26. června 2007 v 15.30 hod., jazyková učebna školy
Přítomni:

všichni členové ŠR,
ředitel školy a koordinátorka ŠVP prof.Nováková

Program:
1)Kontrola plnění zadaných úkolů
2)ŠVP
3)Personální situace
4)Nové návrhy a připomínky jednotlivých členů rady
5)Náměty k příštímu jednání.
Předseda ŠR zahájil schůzku, všechny přítomné přivítal a vzhledem k půlhodinovému
časovému skluzu z důvodu prodloužení klasifikační porady přesunul bod jedna a dvě a
vyzval koordinátorku ŠVP, aby podala informace k ŠVP.
Průběh jednání:
Ad2) ŠVP
- koordinátorka ŠVP prof. Nováková podala informaci ke zpracovaným ŠVP
- v následné diskuzi byly zodpovězeny dotazy, vzneseny podněty a připomínky
- je počítáno se státní maturitou
- nepoměr mezi strategiemi – dle předmětných komisí
- hodinová dotace pro jednotlivé předměty je maximem možného
- doplněny drobné technické připomínky do textu
- zbývá provést jazykovou korekturu a finální grafickou úpravu
- finální dokument by měl být veřejně dostupný v září 2007
- bylo poděkováno prof. Novákové za odvedenou práci
Usnesení:
- ŠR projednala ŠVP
- ŠR jednomyslně schválila pravidla hodnocení žáků tak jak jsou obsaženy v ŠVP s provedenými
technickými úpravami
Ad1) Kontrola plnění zadaných úkolů
- Odkládání věcí u jídelny - zatím nesplněno
- Dozor žáků při pobytu venku za pěkného počasí – v plánu
- Rozvrh hodin na školní rok 2007/2008i – zatím není, bude uveřejněn 27.6.
Vyučující se podívají jestli mají své hodiny, tzn. pracuje se na něm.
ŠR doporučuje mít pro příště vyladěný rozvrh ještě před koncem školního roku.
- Reforma MZ ve VHC z praktické zkoušky – zůstává v úkolech
- Granty – bylo diskutováno v souvislosti s výstavbou a stavebními úpravami i obecně
s psaním různých grantových projektů - stále se hledá osoba, která by připravovala projekty
(schůzka s o.biskupem 6.6. proběhla bez nalezení řešení) - úkol trvá
- Požadavek pana ředitele (ŘŠ) na úpravu Školního řádu od 1.9.2007
ŠR souhlasí s úpravou školního řádu tak, že zákaz používání elektrických spotřebičů bude
rozšířen o tepelné spotřebiče. Současně bude ve Školním řádu zakotveno, že je možno
používat Notebooky, vč.zdroje a prodlužovaní šňůry po předchozím schválení vedením školy.

- Evaluace školy ze strany vyučujících bude k dispozici na internetu k 30. 6. 2007
- Stavební úpravy – ŠR byla seznámena se stavem plánovaných stavebních úprav a poté
k tomuto proběhla diskuze.
ŠR navrhuje, aby stavební úpravy během prázdnin probíhaly uváženě a do budoucna hledat
jednotlivce, který bude škole hledat finance
Ad 3)
Z minulého zápisu vyplývá, ŘŠ se rozhodl doplnit ŠR o zbývající dva členy za zřizovatele a
novými členy ŠR jmenoval členy vedení školy MVDr. Helenu Múčkovou a Mgr. Hanu
Černou (s.Vojtěchu) – po informaci ŘŠ bude provedeno na podzim 2007.
Vzhledem k ukončení pracovního poměru předsedy ŠR Mgr. Petra Odstrčila k 5. 8. 2007,
končí tento své členství ve ŠR. Náhradníkem je Ing. Mgr. Jaroslav Smékal a MVDr. Helena
Múčková. Odstupující předseda osloví jmenované a dojde k doplnění ŠR.
Vzhledem k ukončení vzdělávání zástupce zletilých studentů Jana Ženatého je třeba doplnit
ŠR o tohoto člena. Doplněn bude volbami v průběhu září 2007.
Dosavadní místopředseda ing. Novotný převezme úkoly předsedy ŠR do zvolení nového
předsedy ŠR.
Poté převzal vedení schůzky ing. Novotný a požádal ŘŠ o stanovisko k situaci vzniklé
ukončením pracovního poměru Mgr. Petra Odstrčila k 5. 8. 2007 a týkají se výuky ČJ v G8 ve
šk.r. 2007/2008.
Byl přečten dopis studentů nynější G7 adresovaný ŠR a dopisy rodičů studentů nynější G7
předané ŘŠ, týkající se dané situace.
ŘŠ následně vysvětlil postoj vedení školy k dané situaci.
Poté následovala diskuze s ŘŠ. Po jejím ukončení poděkoval místopředseda ŠR ŘŠ a tento
opustil jednání.
Následně přijala ŠR následující usnesení:
ŠR byla seznámena s problémem výuky ČJ ve školním roce 2007/2008 v maturitní třídě
G8. Byla seznámena s dopisem studentů budoucí G8 i s dopisy jejich rodičů, předaných
řediteli školy a ztotožňuje se s navrhovaným řešením.
Školská rada po zvážení všech známých okolností doporučuje vedení školy vážně se
zabývat nabídkou Mgr.Odstrčila na výuku ČJ v budoucí G8 a doporučuje uzavřít
s Mgr.Odstrčilem na školní rok 2007/2008 pracovní smlouvu jako s externím
pracovníkem.
Ad 4) a 5)
Příští schůzka ŠR proběhne koncem října 2007.
Body programu budou:
- zpráva o doplňovacích volbách do ŠR, doplnění ŠR a volba předsedy ŠR.
- Výroční zpráva školy
Tímto byla ukončena schůzka ŠR v 19.00 hod..
Zapisovatel
Eliška Motúzová

Schválil
ing.Mojmír Novotný
místopředseda ŠR

