
Zápis z 18. jednání Školské rady CMGaSOŠPg Brno, Lerchova 63

Termín konání: 28. 3. 2012, 15:00 – 17:50 

Přítomni:
členové Školské rady (ŠR) v novém složení pro následující tříleté období:
a) jmenováni za zřizovatele:

Marie Jančíková (S. Pavla),
Mgr. Ludmila Šimšíková (S. Hedvika),
omluvena Mgr. Zdenka Kyseláková (S. Mlada),
omluvena Mgr. Helena Bystřická (S. Ludmila);

b)zvolení zástupci rodičů:
Mgr. Lenka Herzová,
omluven Ing. Stanislav Daněk; 

c) zvolení zástupci učitelů:
Mgr. Monika Vondráková, Ph.D. (S. Cyrila),
Mgr. Ing. Jaroslav Smékal, 
Mgr. Vojtěch Veselý,
Mgr. Lukáš Synek;

d)zvolení zástupci studentů: 
Jakub Lepold,
Matěj Klíma

K jednání přizváni:
ředitel školy Mgr. Ing. Jiří Haičman
zástupkyně ředitele pro ekonomiku a provoz Mgr. Hana Černá (S. Vojtěcha)

Ředitel školy, který svolal členy ŠR na její 1. zasedání v novém funkčním období, přivítal a představil 
přítomné a omluvil nepřítomné členy rady. Dále byly projednány následující body programu:

Program:
1) Volba předsedy ŠR 
2) Výběr nového poskytovatele stravy
3) Hospodářská zpráva za rok 2011, návrh rozpočtu na rok 2012
4) Přijímací řízení 2012
5) Projekty a rozvoj školy
6) Reakce na podněty z minulého zasedání ŠR
7) Další navržená témata

       Ad 1) Volba předsedy ŠR 
Po zahájení byla provedena volba předsedy ŠR pro následující tříleté období. V prvním kole byl 3 hlasy 
předsedou zvolen Mgr. Ing. Jaroslav Smékal. Z důvodu rovného počtu 2 hlasů, které shodně obdrželi 
Mgr. Monika Vondráková, Ph.D. (S. Cyrila), Mgr. Lenka Herzová a Mgr. Lukáš Synek, bylo nutné ještě 
zvolit místopředsedu ŠR. Ve druhém kole pak byla 5 hlasy místopředsedkyní ŠR zvolena Mgr. Monika 
Vondráková, Ph.D. (S. Cyrila). Další v pořadí Mgr. Lenka Herzová získala 4 hlasy.

            Ad 2) Výběr nového poskytovatele stravy
Ředitel školy informoval přítomné o vypsaném výběrovém řízení na nového poskytovatele stravy. 
Předpokládá se zájem několika podnikatelských subjektů, které s managementem školy o této možnosti 
již jednaly. Co se týče stávajícího poskytovatele stravování, není mu bráněno vstoupit do výběrového 
řízení.
Předseda ŠR připomněl, že k nápravě systému stravování vyzvala ŠR na svém posledním podzimním 
zasedání. Uvedl, že podle jeho názoru je v současnosti fungování školní jídelny ve výrazně lepším stavu, 



zejména po stránce organizační. Vyjádřil též názor, že volba nového poskytovatele stravy bude velmi 
zodpovědný úkol a v případě nejistoty by spíše doporučil zřídit školní kuchyni složenou ze zaměstnanců 
školy, což by umožnilo bezprostřední kontrolu kvality. Na přechodnou dobu by také bylo možno 
prodloužit činnost stávajícího poskytovatele stravy, případně jídla dovážet a u nás pouze vydávat. Podle 
jeho názoru by bylo též potřeba zavést systém průběžného monitorování kvality stravování. Doporučil 
proto umožnit všem registrovaným strávníkům psát na příslušnou webovou stránku své připomínky ke 
stravování, jakýsi hlas lidu (vox populi). Zejména ale efektivnějším reagováním na připomínky zvýšit 
význam učitelských dozorů v jídelně, které by zapisovaly konkrétní problémy do příslušného sešitu 
a/nebo na e-mailovou adresu.
Uvedenému názoru předsedy ŠR o fungování školní jídelny kontrovala většina přítomných členů rady. 
Ti vyjádřili – nejen v souvislosti s tvorbou rozvrhu hodin - nespokojenost v organizaci vydávání, a to 
zejména v závěrečné fázi výdeje, dále připomněli potíže v komunikaci s vedením školní jídelny či 
upozornili na nespokojenost studentů se současným stavem stravování, zejména s množstvím jídla a 
polévek. 
Je zřejmé, že na celou věc je nutné nahlížet komplexně, ne pouze z pohledu aktuálního stavu. Jak již bylo 
uvedeno výše, stávajícímu poskytovateli stravy není bráněno vstoupit do výběrového řízení. 
V souvislosti s výběrovým řízením na nového poskytovatele stravy bylo zapotřebí stanovit členy 
výběrové komise. Za studenty byl již dříve ředitelem školy jmenován M. Klíma, za ŠR byla na tomto 
zasedání zvolena S. Hedvika. Ta však později od tohoto pověření odstoupila z důvodu střetu zájmů a na 
její místo byla internetovým vyjádřením všech členů ŠR jmenována Mgr. L. Herzová (stav ke dni 2. 4. 
2012).

            Ad 3) Hospodářská zpráva za rok 2011, návrh rozpočtu na rok 2012
Přítomná zástupkyně ředitele pro ekonomiku a provoz Mgr. Hana Černá (S. Vojtěcha) seznámila členy 
rady s hospodářskou zprávou a výdaji a příjmy školy za rok 2011. Vysvětlila tvorbu a vývoj jeho 
jednotlivých položek a zodpověděla dotazy některých členů. Dokument bude zveřejněn na školních 
webových stránkách.
Poté seznámila členy rady s návrhem rozpočtu na rok 2012, kde došlo v celkové částce k navýšení o cca 
600 tisíc oproti předchozímu roku. Ještě také dojde k jednání o dalším možném navýšení z důvodů 
neparalelních tříd, integrovaných žáků aj.
U tohoto bodu bylo též konstatováno, že panuje všeobecná spokojenost učitelů s nedávným přechodem k 
odměňování podle aktuálních tarifních tabulek.

Ad 4) Přijímací řízení 2012
Ředitel školy seznámil členy rady s počtem přihlášek na jednotlivé obory pro školní rok 2012/2013. 
Mj. uvedl, že na všechny obory je vyšší počet uchazečů než loni. Koeficient převisu (tedy poměr počtu 
uchazečů přihlášených a počtu míst) je u osmiletého gymnázia cca 4násobek, u oboru pedagogického 
lycea cca 3násobek a u oboru předškolní a mimoškolní pedagogika cca 4násobek. Důvodem zlepšení 
oproti předchozím létům je pravděpodobně i výborné umístění naší školy při loňských státních 
maturitách.

Ad 5) Projekty a rozvoj školy
Ředitel školy informoval členy rady o rozpracovaném projektu EU Peníze školám, kde se škola chystá 
zpracovat šablony na takřka celou částku, o níž můžeme požádat, tj. 1,430,880 Kč. Dále se též mj. 
hovořilo o projektu školní tělocvičny, na niž ovšem v současnosti nejsou prostředky - je to cca 80 mil. Kč. 



Ad 6) Reakce na podněty z minulého zasedání ŠR
V reakci na požadavek doplnit neúplné stavy tříd zejména vyššího gymnázia hovořil ředitel školy o 
možných přestupech studentů na naši školu. 

Ad 7) Další navržené body
Předseda ŠR přednesl požadavek svých kolegyň, které vyučují anglický jazyk v dosud dvou existujících 
třídách oboru předškolní a mimoškolní pedagogika, aby se posílila hodinová dotace v těchto třídách 
změnou ŠVP o navýšení hodinové dotace AJ o 1 hodinu týdně v každém ročníku. Podle jejich poznatku 
úroveň cizojazyčných kompetencí v těchto třídách byla špatná již na začátku studia, ale počet hodin 
cizího jazyka podle stávajícího ŠVP je nejnižší ze všech našich oborech. Přitom však od loňského roku 
podle nové vyhlášky MŠMT ČR musí státní maturitu povinně skládat všichni studenti středních škol, do 
té doby měli možnost i jiné volby.
Na tento návrh reagovali ostatní členové rady, kteří se tázali, na úkor kterého z předmětů by ona zmíněná 
hodina v každém ročníku navíc měla být přidána a poté připomněli, že požadavek je nutné předložit 
koordinátorce ŠVP, ale především ho předložit k vyjádření pedagogické radě; dále navrhli nabídnout 
placené kroužky AJ, či dělit třídu na třetiny. Připomněli rovněž, že hodinová dotace ČJ, který je stejně 
jako AJ povinným maturitním předmětem, je také 3 hodiny týdně, byť i zde nejsou studijní výsledky 
nejlepší. Na poznámku o nejnižší hodinové dotaci AJ ve všech našich oborech reagovali názorem, že 
hodinové dotace oboru předškolní a mimoškolní pedagogika nelze srovnávat s hodinovými dotacemi 
oborů pedagogické lyceum a osmileté gymnázium, kdy je kladen důraz na jiný profil absolventa.   
Připomněli také, že hodinová dotace matematiky je v uvedených třídách pouze dvouhodinová, a 
matematika je ve státní maturitě volitelnou alternativou ke společenskovědnímu základu. Závěrem lze 
říci, že členové ŠR berou požadavek předmětové komise AJ na vědomí a odkazují jeho projednání na 
jednání pedagogické porady. 

V Brně dne 3. 4. 2012

Zápis zpracovali: 
Ing. Mgr. Jaroslav Smékal, předseda ŠR, 
Mgr. Monika Vondráková, Ph.D. (S. Cyrila), místopředsedkyně ŠR


