
Zápis z 21. jednání Školské rady CMGaSOŠPg Brno, Lerchova 63
Termín konání: 10. 4. 2013, 15:00 – 16:30

Přítomni členové Školské rady (ŠR):

a) zástupci za zřizovatele:

Marie Jančíková (S. Pavla),

Mgr. Ludmila Šimšíková (S. Hedvika);

b) zástupci rodičů:

Mgr. Lenka Herzová,

Ing. Stanislav Daněk;

c) zástupci učitelů:

Mgr. Monika Vondráková, Ph.D. (S. Cyrila),

Mgr. Ing. Jaroslav Smékal

Mgr. Vojtěch Veselý,

Mgr. Lukáš Synek;

Omluveni:
a) zástupci za zřizovatele:

Mgr. Zdeňka Kyseláková (S. Mlada),

Mgr. Helena Bystřická (S. Ludmila);

b) zástupci studentů:

Matěj Klíma,

Jakub Lepold.

K jednání přizván také ředitel školy Mgr. Ing. Jiří Haičman a zástupkyně ředitele pro ekonomiku 

Mgr. Hana Černá (S. Vojtěcha).

Program:
1) Zpráva o hospodaření v roce 2012 a návrh rozpočtu na rok 2013

2) Přijímací řízení 2013

3) Výsledky školní inspekce

4) Projekty školy a zahraniční akce

5) Různé



Ad 1) Zpráva o hospodaření v roce 2012 a návrh rozpočtu na rok 2013
Zástupkyně ředitele pro ekonomiku S. Vojtěcha podala podrobný komentář k jednotlivým bodům 
zprávy o hospodaření v roce 2013. Tu bylo nutné schválit již dříve přes internet vzhledem k danému 
termínu odeslání na státní správu do konce března. 
Bylo konstatováno, že rozpočet vykazuje vyrovnané součty příjmů a výdajů s tím, že kromě dotací 
státu získává škola jisté příjmy z pronájmů a také z úspěšně podaných grantů, poskytovaných 
zejména Evropskou unií (viz tabulka v příloze). Podle informací S. Vojtěchy budou získané peníze 
z dotace Evropské unie použity k dovybavení škol didaktickou technikou, zejména dataprojektory.
Nově bude poskytována finanční odměna učitelům, kteří mají v péči integrované studenty.

Ad 2) Přijímací řízení 2013
Ředitel školy seznámil přítomné členy ŠR s počty uchazečů o přijetí ke studiu. Tradičně největší 
zájem je o studium na osmiletém gymnáziu, ale i počet uchazečů na obory PMP a PL dávají dobré 
předpoklady pro naplnění prvních ročníků, a to i přes aktuálně nepříznivou demografickou situaci.

Ad 3) Výsledky školní inspekce
V měsíci únoru proběhla návštěva České školní inspekce a následná inspekční zpráva, zveřejněná 
na webových stránkách školy, byla glosována i na tomto zasedání ŠR. Bylo konstatováno, že tato 
zpráva vyznívá nejpříznivěji z celé novodobé historie školy (pozn. závěrečná pasáž o průměrnosti 
se totiž vztahuje k nárokům na čerpání státních dotací, nikoli k výchovně vzdělávací činnosti). 

Ad 4) Projekty školy a zahraniční akce
Nejvýznamnějším projektem zůstává i nadále stavba multifunkční tělocvičny na pozemcích školy. 
Také v letošním roce byla v této souvislosti na Jihomoravský krajský úřad podána žádost o přidělení 
dotace. V dalších pracích na projektu bude potřeba více spolupracovat s vyučujícími tělesné 
výchovy, aby nové zařízení co nejlépe vyhovovalo potřebám výuky Tv.

M. Vondráková informovala o přidělení dotace z rozpočtu Magistrátu města Brna, určené na 
výměnný jazykově poznávací pobyt studentů G4-G7 se studenty francouzské střední školy Lycée de 
La Sauque v La Brède. První část výměnného pobytu, tj. cesta našich studentů do Francie, se 
uskuteční ve dnech 1. - 13. 5. 2013.

Ad 5) Různé
M. Vondráková upozornila na stále neutěšenou a neřešenou podobu školních webových stránek, na 
kterou členové ŠR poukazovali již při posledním zasedání v lednu 2013, kdy byla přislíbena 
náprava. Již podruhé ředitel školy přislíbil nápravu a řešení situace.

L. Synek poukázal na přílišný hluk v suterénním klubu studentů, který znemožňuje využívat klub 
coby studijní místnost. V následné debatě o aktuálních studijních prostorách školy (studentský klub 
a studijní zóna na chodbě ve 2. patře) se hovořilo o kladech a záporech uvedených řešení a 
případném rozšíření na další místa v budově.    

V Brně dne 23. 4. 2013

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


