Zápis z 11. jednání Školské rady (ŠR) CMGaSOŠPg Brno, Lerchova 63
Termín konání: 10.12. 2008 v 15.00 hod. v jazykové učebně
Přítomni: členové ŠR, za zletilé studenty Marek Minster – septima gymnázia
k jednání přizván ředitel školy Mgr. Ing. Jiří Haičman.
Program:
1) Volba nového předsedy, místopředsedy a zapisovatele
2) Úprava Volebního řádu
3) Kontrola plnění zadaných úkolů
4) Náměty k příštímu jednání
Ředitel školy zahájil jednání ŠR, přivítal všechny přítomné, představil nově zvolené členy ŠR
a předložil program jednání, který byl jednomyslně schválen.
Průběh jednání:
Ad 1) Noví členové ŠR byli zvoleni či jmenováni ve dnech 4. 11. – 5. 11. 2008.
Proběhla tajná a právoplatná volba předsedy a místopředsedy ŠR s tímto pořadím:
Předseda ŠR - Ing. Stanislav Daněk l hlas
- Mgr. Libor Marek
3 hlasy
- PhDr. Dagmar Peňázová 3 hlasy
Místopředseda ŠR - Ing. Stanislav Daněk 2 hlasy
- Mgr. Libor Marek 1 hlas
- PhDr. Dagmar Peňázová 1 hlas
- Ing. Mgr. Jaroslav Smékal 3 hlasy
Po prvním kole hlasování byl zvolen místopředseda ŠR Ing. Mgr. Jaroslav Smékal.
Vzhledem k rovnosti hlasů pro předsedu ŠR v prvním kole ředitel školy vyhlásil druhé kolo volby
předsedy ŠR.
Proběhla tajná a právoplatná volba předsedy ŠR s tímto pořadím:
Předseda ŠR - Mgr. Libor Marek
4 hlasy
- PhDr. Dagmar Peňázová 3 hlasy
Po druhém kole hlasování byl zvolen předseda ŠR Mgr. Libor Marek.
Proběhla volba zapisovatele ŠR. Na návrh ŘŠ byla hlasováním (6 hlasy pro, 1 se zdržel ) zvolena
pí Eliška Motúzová.
Poté ředitel školy předal slovo novému předsedovi ŠR, který pokračoval bodem dvě dle programu.
Ad2) Schválení Volebního řádu ŠR, jehož znění navrhli členové rady. Po diskusi a následných
úpravách byl nový jednací řád jednomyslně přijat – znění viz www.cmsps.cz/rada/volebnirad.doc
nebo u předsedy rady.

Ad3) Kontrola plnění zadaných úkolů
Dozory v jídelně: odkládání osobních věcí v průběhu oběda na chodbě; rozdělení chodby tak,
aby zůstala část chodby průchozí; rozpisy obědů pro jednotlivé třídy o přestávkách v průběhu
měsíce ledna 09 na zkoušku se změnami
úkol trvá
Granty: Spojení s koordinátorem p. Pavlem Jiráčkem je možné jak telefonicky tak e-mailem,
nebo osobně každou druhou středu ráno 7.00 – 8.00 hod.a po16.00hod.
 Projekty: přístup OZP do budovy školy
 Bude zakoupena interaktivní tabule typu Smart Board
Tvorba rozvrhu na školní rok 2008/2009:
Organizace suplování v době nemoci p. zástupkyně Palečkové.
Operativnější úpravy rozvrhu při nepřítomnosti učitelů( dříve hledat zástupy
za dlouhodobé nemoci, ponechat v suplování 6. a 7. hodiny, mělo by být součástí Koncepce
školního roku).
Je třeba zlepšit komunikaci při tvorbě rozvrhu a suplování – úkol trvá
Organizace suplování:
Změna v organizaci od 1. 9. 2008 – měsíční výkazy - provázání elektronického zpracování
suplování a pracovního výkazu – úkol trvá.
Směrnice pro průběh zkoušky z českého jazyka u přijímacích zkoušek:
Zpracovává s. Cyrila – úkol trvá
Ad 4) Nové návrhy a připomínky jednotlivých členů rady
příští jednání ŠR : březen 2009 - hospodářská zpráva, přijímací řízení 2009, kontrola plnění
úkolů
Předseda ŠR Mgr. Libor Marek poděkoval všem přítomným za účast a jednání ukončení
Ukončení jednání v 17.00 hod.

Zapisovatel: Eliška Motúzová
Schválil: Mgr. Libor Marek, předseda ŠR

