Zápis z 22. jednání Školské rady CMGaSOŠPg Brno, Lerchova 63
Termín konání: 26. 6. 2013, 15:00 – 15:30
Přítomni členové Školské rady (ŠR):
a) zástupci za zřizovatele:
Marie Jančíková (S. Pavla),
Mgr. Ludmila Šimšíková (S. Hedvika),
Mgr. Helena Bystřická (S. Ludmila),
Mgr. Zdenka Kyseláková (S. Mlada);
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.
Pozn.: zástupcům studentů (Jakub Lepold, Matěj Klíma) vypršel mandát v den převzetí
maturitního vysvědčení.

Jednání ŠR bylo svoláno z popudu Provinční rady České provincie Kongregace sester sv.
Cyrila a Metoděje, zřizovatele školy.
Program:
1. Podnět ke změně ve způsobu jmenování ředitele školy spojený s odvoláním stávajícího
ředitele školy Ing. Mgr. Jiřího Haičmana
2. Připomínka k volbě členů ŠR za studenty
Ad 1.
L. Šimšíková přednesla zprávu z jednání Provinční rady České provincie Kongregace sester
sv. Cyrila a Metoděje (dále jen provinční rady). Představila důvody, na jejichž základě (v
souladu s platným Školským zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání) provinční rada předkládá členům ŠR ke zvážení změnu
ve způsobu jmenování ředitele školy spojenou s odvoláním stávajícího ředitele školy. Způsob
jmenování ředitele školy by byl stanoven na dobu určitou (šestileté funkční období), jak je
tomu i na ostatních státních či církevních základních a středních školách.
Mezi důvody návrhu uvedla např. možnost nových podnětů a možností rozvoje školy či
aktivizaci pedagogického sboru a zaměstnanců školy. Připomněla rovněž, že v blízké době
(podzim 2013) Biskupství brněnské vypisuje na svých školských zařízeních výběrová řízení či
konkurzy na pozici ředitelů s nástupem od 1. 7. 2014, čímž zdůvodnila naléhavost svolání
schůzky ŠR ještě před ukončením školního roku 2012/2013. Stávající ředitel školy tak bude
mít možnost se do těchto výběrových řízení či konkurzů včas přihlásit.

Po navazující diskuzi vyvolal předseda ŠR tajné hlasování o dvou bodech:
a) Souhlasíte s podáním návrhu zřizovateli školy na odvolání ředitele školy k 1. 7. 2014?
b) Souhlasíte s podáním návrhu zřizovateli školy na změnu délky funkčního období ředitele
školy z doby neurčité na dobu určitou (6 let)?
Výsledkem tajného hlasování bylo v obou případech 10x ANO.
Zpráva o výsledku hlasování bude ihned po ukončení zasedání ŠR doručena zřizovateli školy,
zastoupeném provinční představenou České provincie Kongregace sester sv. Cyrila a
Metoděje, Mgr. Ludmilou Kadlčíkovou (S. Františkou), aby mohla o této skutečnosti
neodkladně informovat stávajícího ředitele školy.

Ad 2.
L. Šimšíková rovněž připomněla nutnost pamatovat na to, že při volbách zástupců studentů je
potřeba volit z více kandidátů, aby ti, kterým převzetím maturitního vysvědčení zaniká
mandát, byli nahrazeni do příštích doplňujících voleb studenty, kteří se při volbách umístili na
následujících místech, jak je ostatně uvedeno i v platném jednacím řádu ŠR.

V Brně dne 26. 6. 2013
Zápis zpracovali:
Ing. Mgr. Jaroslav Smékal, předseda ŠR,
Mgr. Monika Vondráková, Ph.D. (S. Cyrila), místopředsedkyně ŠR

