
Zápis ze 14. jednání Školské rady (ŠR) CMGaSOŠPg Brno, Lerchova 63

Termín konání: 24.3.2010, 15.30 – 19.00 hod.
Přítomni:
-členové Školské rady
-k jednání přizván ředitel školy Mgr. Ing. Jiří Haičman (ŘŠ) a zástupce ředitele školy pro ekonomiku a 
provoz s.Vojtěcha - Mgr. Hana Černá 

Program:
1. Schválení hospodářské zprávy za rok 2009 a návrh rozpočtu na rok 2010
2.  Kontrola plnění úkolů
     Informace o projektech, projektový manažer
     Byt ve Vídni
3.  Schválení Školního a klasifikačního řádu
4.  Zpráva ŘŠ  -  výsledky  České školní inspekce, inspekční zpráva a protokol
5.  Přijímací řízení (na školní rok 2010/11)
6.  Další body zapsané na žádost členů školské rady
7.  Volba nového předsedy Školské rady

Ad 1)
H. Černá seznámila členy školské rady s výdaji a příjmy školy za rok 2009. 
ŠR přijala vysvětlení k hospodaření školy za uplynulý rok, které bylo vyrovnané při srovnání stran příjmů 
a výdajů.
Poté H. Černá seznámila ŠR s návrhem rozpočtu na rok 2010. 
Hospodářská zpráva za rok 2009 byla schválena.

Ad 2)
Projektový manažer, který nastoupil na počátku února, odešel na počátku března. Rozjednal mnohé 
projekty, které nyní škola dopracuje svými silami.  Brzy proběhne výběrové řízení na nového PM ve 
spolupráci s Úřadem práce. 
Termíny podání jednotlivých projektů hlídají ŘŠ a zástupce ŘS L. Marek.
Byt ve Vídni
Nyní je do konce června obsazen. V prázdninových měsících je byt možno ze strany zaměstnanců školy 
či studentů využívat.  Pravidla pro obsazení a termíny obsazení bytu jsou v kompetenci D.  Peňázové, 
která má tento byt na starosti.
Ze sponzorských darů rodičů budou v bytě provedeny malé opravy.

Ad 3) 
ŠR vzala na vědomí doplněný Školní řád o Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků dle instrukcí 
České školní inspekce. Požádala, aby  tento byl spolu s Pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
projednán s právním zástupcem odboru školství.  
ŠR všemi hlasy schválila Školní řád a jeho přílohu Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.  
Jako reakce na inspekci bude zavedeno zapisování známek přes internet - „elektronická žákovská 
knížka“. Tím bude možno omezit počet termínů hovorových hodin – ponechat uprostřed pololetí a zrušit 
termíny krátce před rozdáváním vysvědčení.

Ad 4)
ŘŠ informoval školskou  radu o proběhlé inspekci a podal zprávu o připomínkách k inspekční zprávě. 
Školská rada bude  ze strany ČŠI písemně obeslána připomínkami ŘŠ. 
Inspekční zpráva bude vyvěšena na stránkách školy.

Ad 5)
ŘŠ  podal zprávu o počtech přihlášek do přijímacího řízení pro školní rok 2010/11. Ve všech otvíraných 
oborech je významný – zhruba 2 až 3 násobný - převis poptávky, což bylo přijato se všeobecným 
uspokojením. 

1



Ad 6)
- zkušenosti s novým systémem hodnocení učitelů:
H.  Černá  a  J.  Smékal  prohlásili  kontrolu  skutečně  odučených  hodin  za  měsíc  za  přehlednější   a 
spravedlivější  podklad  pro  odměňování.  Je  evidentní,  že  proplacení  suplovaných  hodin  musí  být 
kompenzováno neproplacením neodučených nadúvazkových hodin. Neodučené hodiny z důvodu školení 
ke státní maturitě jsou řešeny náhradním volnem.  
D.  Peňázová  upozornila  na  pravděpodobné  negativní  dopady  nových  kritérií  odměňování  v  příštích 
měsících (květen - srpen), kdy bude pro většinu pedagogů sotva možné získat náhradu za odpadlé hodiny 
v podobě suplování. Z rozhovorů s některými kolegy také soudí, že zejména pedagogové      s vyšším než 
stoprocentním úvazkem jsou těmito změnami spíše poněkud znevýhodněni. H. Černá navrhla projednat 
tuto otázku na pedagogické radě.

- stanovení termínu pro pořádání školních výletů:
Vzhledem k různorodosti povinností dle tématických plánů  v jednotlivých oborech na konci
školního roku navrhuje ŠR stop stav pro výlety a jakékoli akce mimo rámec vyučování po dobu 2 týdnů 
po ukončení maturitních zkoušek. Pro tento školní rok lze realizovat jen omezeně, některé třídy již mají 
výlety a termíny rozjednané.

- dozor v učebně P09 v poledních hodinách
Předseda ŠR souhlasil s uvedením dotazu na jednání školské rady. 
V průběhu poledních volných hodin je tato učebna brána jako studijní učebna, kde je třeba, zachovat 
pokud možno ticho a klid. 
Jiné místo pro pohyb žáků, kteří mají volno je klubovna a místo, kde je ping-pong.  
Dotaz se vrací jako úkol do provozní porady, kde je třeba ujasnit  a vysvětlit pedagogům jejich právo a 
povinnost. 

- zkušenosti s konstantní délkou přestávek:
Ve školním roce 2010/11 po letošních zkušenostech dojde ke změnám v délce přestávek ve smyslu 
prodloužení přestávky po 4. vyučovací hodině.

-stanovisko vedení školy k návrhu na nákup jazykových učebnic na nižším gymnáziu: 
Škola má povinnost ze zákona zajistit učebnice pro nižší gymnázium. Žáci jsou povinni  tyto po ukončení 
školního roku v pořádku vrátit, případně zničené učebnice nahradit, kdo si je bude chtít ponechat, zaplatí 
příslušnou částku po odečtení příslušné amortizace.
Nelze nakupovat nadstav učebnic je možné mít jen zásobu pro sociálně slabé.
Na návrh  ostatních členů ŠR se dotaz vrací do jednání předsedů předmětových komisí a  zástupce školy 
pro evidenci učebnic pro nižší gymnázium.

- postoj školy k realizaci státní maturity:
Ředitel školy oznámil, že se přípravou ke státní maturitě neodchylujeme od plánů ministerstva. V říjnu 
t.r. se uskuteční maturita nanečisto.
Škola je přihlášena k maturitním zkouškám, které se konají v říjnu t.r.
 
-  spolupráce s Gymnáziem Melitopol, Ukrajina v průběhu  září t.r.:
Představená s. Václava   požádá ředitele Gymnázia Melitopol o návrh z jejich strany.
Škola navrhne program pro cca 10 – 15 studentů plus pedagogický doprovod.
Anketa mezi studenty a pedagogy  – zájemci ochotni ubytovat zahraniční hosty, naplánování trasy 
zájezdu, doprovod na zájezdu v naší republice, atd. Navržen termín návštěvy – první až druhá dekáda 
měsíce září 2010. 
 
Ad 7)
Volba nového předsedy ŠR:
Proběhla tajná volba předsedy Školské rady. Pěti hlasy ze sedmi byl novým předsedou zvolen J. Smékal. 
Místopředsedkyní ŠR byla zvolena D. Peňázová.
Odstupující předseda L. Marek poblahopřál nově zvoleným a popřál hodně úspěchů při dalších jednáních.
Zapisovatelka: Eliška Motúzová  
Upravil a schválil:  Ing. Mgr. J. Smékal
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