Zápis z 23. zasedání Školské rady CMGaSOŠPg Brno, Lerchova 63
Termín konání: 14. 10. 2013, 16:00
Přítomni členové Školské rady (ŠR):
Za zřizovatele:
Marie Jančíková (S. Pavla),
Mgr. Ludmila Šimšíková (S. Hedvika),
Mgr. Zdenka Kyseláková (S. Mlada);
Za rodiče:
Mgr. Lenka Herzová,
Ing. Stanislav Daněk;
Za učitele:
Mgr. Monika Vondráková, Ph.D. (S. Cyrila),
Mgr. Ing. Jaroslav Smékal,
Mgr. Vojtěch Veselý,
Mgr. Lukáš Synek;
Za studenty – nově zvolení zástupci:
Martina Komosná, třída PMP3,
Josef Klíma, třída G7.
Omluvena:
Mgr. Helena Bystřická (S. Ludmila)
K jednání přizván:
ředitel školy Mgr. Ing. Jiří Haičman.

Program:
1) Plnění úkolů, nový způsob stravování
2) Zpráva o činnosti školy za uplynulý školní rok 2012/2013
3) Koncepce rozvoje školy pro následující školní rok 2013/2014
4) Změny ve školním řádu
5) Zahraniční akce studentů, projekty školy
6) Různé
Ad 1) Plnění úkolů, nový způsob stravování
Během prázdnin došlo k přestěhování výdejny jídla a školní jídelny z budovy CMGaSOŠPg do
budovy sousední základní školy CMcZŠ; v uvolněném prostoru byla vytvořena nová učebna
(kmenová učebna třídy G4).
Nová organizace výdeje stravy je v záběhu a zdá se, že bude vyhovující za podmínky dodržování
časových rozpisů pro jednotlivé třídy a dodržování vypsaného dohledu pedagogů.
Ad 2) Zpráva o činnosti školy za uplynulý školní rok 2012/2013
Členové ŠR projednali výroční zprávu za školní rok 2012/2013, kterou jim ředitel školy zaslal
předem.
Bylo poukázáno na některé chybně stylizované formulace, týkající se např. vypsání výběrového
řízení na funkci ředitele školy či údajů o počtu absolventů školy. ŠR doporučila řediteli školy
zmíněné nedostatky opravit a pod touto podmínkou předložený dokument schválila.

Ad 3) Koncepce rozvoje školy pro školní rok 2013/2014
Následně se členové ŠR zabývali koncepcí rozvoje školy pro následující školní rok. V diskusi bylo
upozorněno mj. na potřebu konkrétnějšího vyjádření týkající se práce s talentovanými studenty, na
nepřesnou formulaci o výměnných pobytech studentů gymnázia se studenty partnerských středních
škol v Rakousku a ve Francii, na některé nedostatky v informacích o pedagogickém sboru školy
(akademické tituly, aprobace). Po následné opravě zmíněných nedostatků vzali členové ŠR
dokument na vědomí.
Ad 4) Změny ve školním řádu
Krátce před zasedáním ŠR schválila pedagogická rada školy změnu formulací týkajících se
omlouvání absence tak, aby vyhovovaly platnému školskému zákonu. Také ŠR tuto změnu schválila
a opravené znění školního řádu bylo doporučeno ke zveřejnění na webových stránkách školy.
Ad 5) Zahraniční akce studentů, projekty školy
M. Vondráková informovala o nadcházející 2. části výměnného pobytu studentů gymnázia se
studenty partnerské střední školy ve Francii, Lycée de La Sauque v La Brède. Poté, co stráví 28
francouzských studentů ve dnech 18. - 20. 10. 2013 prodloužený víkend návštěvou Prahy, budou
v týdnu 20. - 26. 10. 2013 hosty naší školy, studentů tříd G5 - G8 a jejich rodin. Jak již bylo
uvedeno na předchozích zasedáních ŠR, podařilo se tuto akci získat finanční příspěvek z Magistrátu
města Brna a z nadace Renovabis.
Ředitel školy informoval o 2. části výměnného pobytu studentů se studenty 19. gymnázia
v Melitopolu na Ukrajině. Ve dnech 10. - 21. 9. 2013 bylo hosty naší školy a studentů tříd G5-G8 i
vybraných studentů pedagogické školy 10 studentů partnerského ukrajinského gymnázia. Také na
tuto akci se podařilo získat finanční příspěvek z nadace Renovabis.
Ad 6) Různé
Členové ŠR reagovali na nově zavedenou povinnost pro studenty septimy gymnázia, týkající se
sepsání ročníkové práce. Na základě zkušeností přítomného studenta septimy a jeho třídní
profesorky se ukázala nedostatečná organizace a informovanost jak studentů, tak i pedagogů
(harmonogram, témata, konzultace). Nastalá časová tíseň studentů ukázala na nutnost odložení
termínu prezentací minimálně na květen 2014. Členové ŠR naléhavě doporučili, aby příště byl
výběr témat ročníkových prací řešen již v 1. pololetí sexty a aby byly zavedeny jasnější podmínky
pro splnění práce, včetně vypsání nabídky konkrétních témat prací. Ředitel školy vzal doporučení
na vědomí a přislíbil nápravu.
Závěrečným tématem zasedání byla problematika webových stránek školy, které byly v nedávné
době upraveny. Kromě ocenění některých zlepšených funkcí zazněla především nespokojenost, a to
zejména s výtvarným zpracováním a přehledností stránek. Zástupci rodičů poukázali na fakt, že z
nové grafické podoby není na první pohled zřejmé, že se jedná o školu, jelikož byla odstraněna
fotografie naší školy; dle jejich mínění stránky téměř vypadají, jako by se jednalo o jakousi jejich
prozatímní formu, a ne o jejich výslednou podobu. Zástupci učitelů v návaznosti na svá předchozí
vystoupení během dřívějších zasedání ŠR opětovně upozornili, že webové stránky jiných škol
mnohem lépe prezentují probíhající aktivity, a tím reprezentují školu na veřejnosti; dále na
stránkách postrádají podrobnější informace o výsledcích projektu EU peníze školám z fondů
Evropské unie. Vyjádřili také podivení, proč se na tvorbě nové podoby nepodílelo více aktivních a
poučených uživatelů, kteří by při tvorbě stránek vycházeli z konkrétních návrhů a potřeb pedagogů i
studentů. Ředitel školy vzal doporučení na vědomí a přislíbil nápravu.
V Brně dne 17. 10. 2013
Zápis zpracovali:
Ing. Mgr. Jaroslav Smékal, předseda ŠR
Mgr. Monika Vondráková, Ph.D., místopředsedkyně ŠR

