
 
Zápis z 10. jednání Školské rady (ŠR) CMGaSOŠPg Brno, Lerchova 63 
 
Termín konání: 22.10. 2008 v 15.30 hod. v jazykové učebně 
 
Přítomni: členové ŠR, omluvena s.Václava Dudová a Petr Martinek; 
   k jednání přizván ředitel školy Mgr. ing. Jiří Haičman. 
 
Program: 
1) Kontrola plnění zadaných úkolů 
2) Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 
3) Koncepce pro školní rok 2008/2009 
4) Organizace voleb nové Školské rady 
5) Nové návrhy a připomínky jednotlivých členů rady 
6) Náměty k příštímu jednání 
 
Předseda ŠR zahájil jednání, všechny přítomné přivítal a předložil program; ten byl jedno-
myslně schválen. 
 
Průběh jednání: 
Ad 1) Kontrola plnění zadaných úkolů 
 

– Dozory v jídelně, odkládání osobních věcí v průběhu oběda na chodbě – úkol trvá. 
– Granty: 

 Koordinátorem společným pro CMcZŠ a CMGaSOŠPg se stal p. Pavel Jiráček 
od 1. dubna 2008. Ve škole přítomen každou druhou středu ráno 7.00 – 8.00 
hod. a po dohodě týž den po 16.00 hod.  
Vyučující by uvítali pružnější elektronickou i telefonickou komunikaci 
s koordinátorem. 

 Projekty:  
o na hudební soutěže škola obdržela 20 000 Kč  
o na vybavení pro učebny HV,VV, D 200 000 Kč 

 Je třeba vypracovat projekt na interaktivní tabuli, která je v současné době 
již standardní vybavením na školách.  

 Ředitel školy  informoval o schválení stavebního povolení na stavbu tělocvičny. 
 

– Tvorba rozvrhu na školní rok 2008/2009: 
  Rozvrh vygenerován dle požadavku pedagogů, ale vzhledem k personálním změnám 

v pedagogickém sboru se několikrát měnil a opravoval. 
  Je třeba zlepšit komunikaci při tvorbě rozvrhu – úkol trvá 
  Je třeba zlepšit komunikaci při tvorbě suplování – úkol trvá 
 

– Organizace suplování: 
 Změna v organizaci od 1. 9. 2008 – měsíční výkazy. Návrh ze strany učitelů na 

provázání elektronického zpracování suplování a pracovního výkazu – úkol 
trvá. 

 Sestra H. Černá předala řediteli školy pro potřeby jednání ŠR informace o 
finanční úspoře na mzdách v důsledku neodpracovaných hodin. Zpráva tvoří 
přílohu tohoto zápisu – úkol splněn. 

 



– Maturity na VHČ: 
Vzhledem k připravovaným státním maturitám úkol vypuštěn. 
 

– Směrnice pro průběh zkoušky z českého jazyka u přijímacích zkoušek: 
Zpracovává s. Cyrila – úkol trvá 

 
Ad 2) Výroční zpráva 2007/2008 
 
– Drobné úpravy a připomínky budou řešeny ředitelem školy. 
 Školská rada po připomínkách schválila Výroční zprávu CMGaSOŠPg Brno za školní rok 

2007/2008. 
 
Ad 3) Koncepce na školní rok 2008/2009 
 
– Školská rada projednala koncepci na školní  rok 2008/2009. 
 
Ad 4) Organizace voleb do Školské rady 
 
– Ředitel školy zajistí aktualizaci volebního řádu, jmenuje volební komisi a poskytne 

informace k volbám zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a pedagogům. 
– Volby proběhnou v následujících termínech: 
 4. 11. 2008 – učitelé a zletilí žáci budou volit svého zástupce podle ředitelem vydaného 

harmonogramu; 
 5.11.2008 – právní zástupci nezletilých žáků budou volit svého zástupce v průběhu 

hovorových hodin od 16.30 do 18.30 hod. ve vestibulu školy. 
 
Ad 5)  Nové návrhy a připomínky jednotlivých členů rady 
 
– nejsou 
 
Ad 6) Náměty k příštímu jednání 
 
– nejsou 
 
Předseda ŠR Ing. Novotný poděkoval všem přítomným za dosavadní spolupráci a předal 
místopředsedkyni PhDr. D. Peňázové písemné doklady týkající se Školské rady:  
– programy a zápisy od počátku existence rady 
– kopie protokolů ČŠI  
– výroční zprávu 2005/2006 
– archív ŠR (dříve Rada školy) 
 
Ukončení jednání v 18.00 hod.  
 
 
 
Zapsala: Eliška Motúzová 
 
Schválil: Ing. Mojmír Novotný, předseda ŠR 


	Zápis z 10. jednání Školské rady (ŠR) CMGaSOŠPg Brno, Lerchova 63
	 Projekty: 
	o na hudební soutěže škola obdržela 20 000 Kč 
	o na vybavení pro učebny HV,VV, D 200 000 Kč
	 Je třeba vypracovat projekt na interaktivní tabuli, která je v současné době
	Rozvrh vygenerován dle požadavku pedagogů, ale vzhledem k personálním změnám v pedagogickém sboru se několikrát měnil a opravoval.
	Je třeba zlepšit komunikaci při tvorbě rozvrhu – úkol trvá
	Je třeba zlepšit komunikaci při tvorbě suplování – úkol trvá
	– Drobné úpravy a připomínky budou řešeny ředitelem školy.


