
Zápis ze 7. jednání Školské rady (ŠR) CMGaSOŠPg Brno, Lerchova 63 
 
 
Termín konání: 24.10.2007 v 16.00 hod. v jídelně školy 
 
Přítomni: 
- všichni členové ŠR mimo nově zvoleného zástupce za zletilé studenty Petra Martinka, 
kterého zastupovala pro toto jednání Dana Prokopová; 
- ředitel školy. 
 
Program: 
 
1) Kontrola plnění zadaných úkolů 
2) Zpráva o doplňovacích volbách do ŠR, doplnění ŠR a volba předsedy a místopředsedy ŠR 
3) Výroční a hospodářská zpráva 
4) Koncepce pro tento školní rok 
5) Nové návrhy a připomínky jednotlivých členů rady 
6) Náměty k příštímu jednání 
 
 
Místopředseda ŠR zahájil schůzku, všechny přítomné přivítal a vzhledem k obsáhlému 
programu  požádal o schválení programu, který byl jednomyslně schválen. 
 
Průběh jednání: 
 
Ad 1) Kontrola plnění zadaných úkolů 
 
Odkládání věcí u jídelny - úkol trvá, kapacita věšáku nestačí a není vyznačena linie chodby, 
kde se mohou pohybovat žáci čekající na oběd.  
Vzhledem k hluku na chodbách při výuce v průběhu vydávání oběda nastává úkol nový 
- učitel vykonávající dozor - zklidnit v uvedené době na oběd čekající žáky 
- bude vhodné toto řešit na pedagogické radě  
Dozor žáků venku při pěkném počasí – dozor vykoná službu konající dozor v přízemí 
Opět připomínka o hlučnosti při pohybu žáků venku při výuce. 
Rozvrh hodin 2007/08 – došlo k výraznému pokroku, ale zhoršily se poměry s místnostmi                     
splněno, vyjasněno 
Reforma MZ ve VHC - úkol trvá 
 
Granty – koordinátor společný pro CMcZŠ a CMGaSOŠPg – Pavel Jiráček 

Školy se snaží se svými projekty tělocvičny a půdní vestavby dostat do  
integrovaného plánu rozvoje  města, předběžné informace o platbě za tuto službu                 
úkol trvá  
 

Ad 2)   Doplňovací volby 
 
- místo odstoupivšího Mgr. Petra Odstrčila, jako člena ŠR za pedagogy, zaujal náhradník 
Ing. Mgr. Jaroslav Smékal 
- místo odmaturovavšího Jana Železného byl zvolen zletilými studenty školy zástupce těchto   
Petr Martinek  
- zástupce zřizovatele – další členové rady zatím nebudou, ŠR zůstane sedmičlenná 
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- volba předsedy ŠR - jednomyslně byl zvolen dosavadní místopředseda 
Ing. Mojmír Novotný 
- volba místopředsedy ŠR – s nejvyšším počtem hlasů byla zvolena místopředsedkyní ŠR 
PhDr. Dagmar Peňázová.  
 
Ad 3)   Výroční zpráva 2006 / 2007 
 
ŠR byla seznámena s výroční zprávou a provedla v ní menší  formální opravy a úpravy:  
- je třeba ujasnit, jak je to se ŠR (dříve RŠ) a datem vzniku 
- oprava záměny slov …opět jako úspěšný… str. 17 
- str. 4   - záměry školy – doplnit o informaci o grantech 
 
Výroční zpráva byla po těchto úpravách bez dalších připomínek jednomyslně schválena.  
 
 
Ad 4)    Koncepce školy 
 
Koncepce byla projednána s těmito připomínkami: 

- upravit  údaje o ŠR 
- úkol pro pedagogickou radu – ŠVP 

            - přidat spolupráci  s USA – Global Outreach, kde je v tomto školním roce náš 
septimán Šimon Papoušek. 

 
Ad 5)    Nové návrhy a připomínky 
 
- maturity na gymnáziu 

jazykové maturity rozšířit o písemnou zkoušku 
odpověď ředitele školy: zatím nelze (bylo by v rozporu se zákonem), mělo být možno, až 
bude státní maturita 

- informace o státních maturitách 
informace ředitele školy: - na ministerstvu školství se chystá novela školského zákona 
   - státní maturity  - měly by být za dva roky 
                  - měl by být třetí volitelný předmět 
   - Cermat – v roce 2008 nebude 

- klid na chodbách – námět, zda by nemohl zajišťovat pomocný asistent 
- suplované hodiny  (honorování, okrajové hodiny) 
 odpověď ředitele školy: - osobní příplatky – celková dotace pro círk. školy cca o 17% 

nižší než pro krajské školy 
   - od 1.1.2008 se budou vyplňovat pracovní výkazy 
   (suplování rozděleno na dozor a kvalifikované suplování) 

- připomínky studentů - stav klubu v suterénu 
     (pořádek, výzdoba, zkulturnit prostředí) 
     - mše sv. ve čtvrtek ráno 
     (někteří studenti se nemohou účastnit, protože mají výuku) 
 
          
Zapisovatel:        Schválil: 
 
Eliška Motúzová, Ing. Mojmír Novotný      Ing. Mojmír Novotný 
         předseda ŠR 
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