Zápis ze 17. jednání Školské rady (ŠR) CMGaSOŠPg Brno, Lerchova 63
Termín konání: 12. 10. 2011, 14:30 – 18:00
Přítomni:
– členové Školské rady, omluvena E. Motúzová, nepřítomen Š. Karásek
– k jednání byl přizván ředitel školy Mgr. Ing. Jiří Haičman
Program:
1) Výroční zpráva za rok 2011, návrh koncepce na následující rok
2) Příprava voleb do nové školské rady
3) Ekonomická situace školy a platy zaměstnanců
4) Neúplné třídy – přestupové zkoušky
5) Nově otvíraný pomaturitní kurz
6) Projekty a granty
7) Školní jídelna
8) Další agenda
Předseda ŠR přivítal přítomné, připomněl personální změny ve vedení zřizovatele školy a vedení CMCZŠ
a za ŠR poblahopřál sestře Václavě jako nové sestře generální, sestře Františce jako nové sestře
představené, a Mgr. Pavlíně Vojtěchové jako nové ředitelce CMCZŠ. Dále ŠR přistoupila k projednávání
plánovaných bodů programu.
Ad 1) Výroční zpráva za rok 2011 a Výchovně vzdělávací koncepce na rok 2011/12
ŠR projednala Výroční zprávu, kterou všem předem poskytl ředitel školy. V letošním roce bylo potřeba
příslušným nadřízeným orgánům zaslat tento dokument jiţ v říjnu, a tak jej dostala ŠR k projednání jiţ na
podzimním zasedání. Byly projednány jednotlivé body a navrţeny úpravy převáţně formálního a
stylistického charakteru. Takto upravená výroční zpráva byla schválena a poskytnuta taktéţ
zainteresované veřejnosti na webových stránkách školy.
Výchovně vzdělávací koncepce byla projednána a po opravě nepřesností formálního charakteru bude
posléze zveřejněna na webu školy.
Ad 2) Příprava voleb do nové školské rady
Jelikoţ voleným členům ŠR končí v letošním roce tříletý mandát, bude nutno uspořádat nové volby.
Termínem pro volbu do všech volených sloţek byl stanoven 16. listopad 2011, termín hovorových hodin
s rodiči.
Předseda navrhl úpravu Volebního řádu tak, aby vyhovoval platnému školskému zákonu: Školský zákon
hovoří o 3 třetinách, z nichţ jedna je jmenována zřizovatelem, další volená z rodičů a studentů a poslední
volená z pedagogů. Naše dosavadní praxe je ale jiná. Předseda ŠR proto navrhl změnit volební řád tak,
aby byli zastoupeni 2 rodiče (jako nyní) a 2 studenti – 1 za gymnázium a 1 za SOŠ, coţ představuje 4
osoby a celkový počet upravit na 12 členů. Takto upravený Volební řád byl schválen jednomyslně všemi
přítomnými členy. Nový Volební řád bude zveřejněn na webových stránkách školy a tam ředitel školy
také vyhlásí datum konání voleb do školské rady.
Ad 3) Ekonomická situace školy, platy zaměstnanců
Hospodaření školy v uplynulém roce ukazují tabulky výroční zprávy na str. 25. Hlavním zdrojem příjmu
jsou státní dotace, které se přidělují podle počtu ţáků školy. Vzhledem k nenaplněnosti tříd zejména
vyššího gymnázia je tato částka příslušně sníţena.
Předseda ŠR tlumočil podivení některých kolegů učitelů nad tím, proč nebylo u nás zavedeno platové
zařazení podle nových tarifů MŠMT. Ředitel školy slíbil, ţe poţádá zástupkyni školy pro ekonomiku,
aby tento stav vysvětlila všem učitelům na pedagogické poradě.

Ad 4) Neúplné třídy – přestupové zkoušky
Vzhledem k nenaplněnosti vyšších tříd vyššího gymnázia má škola zájem na doplnění početního stavu
těchto tříd. Zástupci učitelů ve ŠR proto doporučili stanovit formu přestupových zkoušek, které by
uchazeči o začlenění do tříd museli sloţit.
Ad 5) Nově koncipované pomaturitní studium
Ředitelství školy podalo ţádost o povolení nového pomaturitního studia, které by bývalým absolventům
naší školy i jiných pedagogických škol doplnil vzdělání tak, aby získali plnohodnotnou kvalifikaci
k učitelství na mateřských školách. Ţádost byla doplněna příslušnými kurikulárními dokumenty
zpracovanými společně s vyučujícími odborných předmětů. Ředitel školy konstatoval, ţe se očekává
zájem zejména v prvních letech, není však moţné s jistotou předvídat, v jaké míře.
Ad 6) Projekty a granty
V příštích měsících se předpokládá širší zapojení školy do projektové výzvy financované ze
strukturálních zdrojů EU.
Ředitel školy informoval o procesu zajišťování náhrady za současného projektového manaţera paní
Havlíčkovou, které v brzké době končí doba pracovní smlouvy.
Ad 7) Školní jídelna
Na základě mnoţících se problémů pociťovaných strávníky školní jídelny a potvrzených učitelskými
dozory byl vznesen poţadavek na opětovné zaznamenávání nedostatků při vydávání obědů. Zřizovateli a
vedení školy bylo navrţeno, aby učinili průzkum moţností poskytovatelů a případně změnili stávajícího
poskytovatele hromadného stravování.
Ad 8) Podněty rodičů
Zástupce rodičů Ing. Daněk rozdal všem účastníkům zasedání písemný podnět rodičů, který se týkal
výuky německého jazyka. Byl v něm vyjádřen názor, ţe kurz německého jazyka na pedagogické škole by
neměl být do té míry náročný zejména pro studenty posledních ročníků, kteří nehodlají z německého
jazyka maturovat. Rodiče navrhují spíše praktickou konverzační náplň výuky. D. Peňázová stávající
způsob výuky na pedagogickém lyceu hájila, přesto však přislíbila jednání v rámci předmětové komise
německého jazyka.
Ad 9) Ostatní agenda
Místopředsedkyně ŠR tlumočila poţadavek kolegů, aby bylo předem známé suplování zveřejněno co
nejdříve v zájmu co nejlepší koordinace náhradní výuky.
Zapsali a schválili:
Ing. Mgr. Jaroslav Smékal, předseda ŠR, PhDr. Dagmar Peňázová, místopředsedkyně ŠR

