
Zápis z 24. jednání Školské rady CMGaSOŠPg Brno, Lerchova 63

Termín konání: 31. 3. 2014, učebna P00, 15:00 – 17:00 hod.

Přítomni členové Školské rady (ŠR):

a) zástupci za zřizovatele:

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;

d) zástupci studentů

Martina Komosná

Josef Klíma

Omluveni:

a) zástupci za zřizovatele:

Marie Jančíková (S. Pavla),

Mgr. Zdeňka Kyseláková (S. Mlada),

Mgr. Helena Bystřická (S. Ludmila);

K jednání přizváni:

na první část od 15:00 hod. sestra představená Mgr. Ludmila Kadlčíková (S. Františka, provinční představená); 

na druhou část od 16:00 hod. ředitel školy Mgr. Ing. Jiří Haičman a zástupkyně ředitele pro ekonomiku 

Mgr. Hana Černá (S. Vojtěcha).

Program:

1) Výběrové řízení na ředitele školy

2) Zpráva o hospodaření v roce 2013 a návrh rozpočtu na rok 2014

3) Přijímací řízení 2014

4) Projekty školy a zahraniční akce

5) Různé

Ad 1) Výběrové řízení na ředitele školy

V první části jednání informovala členy ŠR Mgr. Ludmila Kadlčíková (S. Františka, provinční představená) 
o situaci v souvislosti s výběrovým řízením na místo ředitele školy. Výběrová komise vybrala MgA. Františka Fialu, 
což bylo 6. 1. 2014 i veřejně oznámeno. V březnu 2014 MgA. František Fiala sdělil, že mezitím dostal i jiné pracovní 
nabídky, a funkci ředitele naší školy by tedy přijal na částečný úvazek. Zřizovatel školy se proto rozhodl vypsat nové 
výběrové řízení.



Předseda ŠR J. Smékal konstatoval, že naše škola je v současnosti vnímána velmi dobře jak v očích rodičovské a širší 
veřejnosti, tak i v objektivních výsledcích. Připomněl při této příležitosti tabulku MŠMT ČR (S. Cyrila, zástupce 
učitelů, podotkla, že se jedná o tabulku sestavenou na základě výsledků první státní maturity z roku 2011)  
přetištěnou například i v novinách z poslední soboty (deník Právo ze dne 29. 3. 2014), podle které je naše 
Cyrilometodějské gymnázium jediné z Moravy, které se umístilo mezi nejlepšími 10 gymnázii v republice. Za těchto 
okolností bude zřejmě nesnadné chápat, proč by za stávajících okolností ve funkci ředitele školy nemohl pokračovat 
Mgr. Haičman, který má na těchto úspěších podstatné zásluhy a který se výběrového řízení též zúčastnil. 

Shodně se vyjádřil i zástupce rodičů S. Daněk, který toto stanovisko předsedy ŠR jednoznačně podpořil. Dále se 
podivil, že o výběrovém řízení nebyl jako člen Školské rady oficielně informován e-mailem adresovaným Školské 
radě. Vyslovil také přání, aby se tak napříště provádělo.

Ad 2) Zpráva o hospodaření v roce 2013 a návrh rozpočtu na rok 2014

Zástupkyně ředitele školy pro ekonomiku Mgr. Hana Černá (S. Vojtěcha) předložila přítomným přehlednou tabulku 
o hospodaření za minulý kalendářní rok a okomentovala jednotlivé položky. Tabulka je ze zákona zveřejňována na 
webu školy a mj. z ní vyplývá, že škola hospodařila s mírným přebytkem – ziskem, který byl rozdělen do fondu na 
výchovně vzdělávací účely a do sociálního fondu. Tuto zprávu o hospodaření následně ŠR jednomyslně schválila.

Mgr. Hana Černá (S. Vojtěcha) dále seznámila přitomné s návrhem rozpočtu na rok 2014, který je vyrovnaný a 
z větších investičních akcí počítá zejména s renovací vchodových dveří a rekonstrukcí kanceláře zástupců ředitele 
školy. ŠR vzala tento návrh na vědomí.  

Ad 3) Přijímací řízení 2014

Ředitel školy Mgr. Ing. Jiří Haičman seznámil přítomné členy ŠR s počty uchazečů o přijetí ke studiu na jednotlivých 
oborech naší školy. Standardně největší zájem je o studium na osmiletém gymnáziu, avšak i počet uchazečů na obory 
PMP a PL je letos nebývale vysoký: na obor PL je to 96 uchazečů (oproti loňským 52) a na obor PMP 90 (oproti 
loňským 57). 

Ad 4) Projekty školy a zahraniční akce

Ředitel školy Mgr. Ing. Jiří Haičman a zástupkyně ředitele školy pro ekonomiku Mgr. Hana Černá (S.Vojtěcha) 
informovali o projektech školy, např. o uskutečněných výměnných pobytech našich studentů se studenty 
partnerských gymnázií v Melitopole (Ukrajina) a v La Brède (Francie), o březnovém projektu Edison a také 
o plánovaných poznávacích zájezdech do Skotska a Itálie. Podrobnější informace o akcích lze nalézt na webových 
stránkách školy.

Ad 5) Různé

Ředitel školy Mgr. Ing. Jiří Haičman informoval přítomné členy o chystané nové autobusové školní lince, která by 
ráno svážela žactvo zejména z východních a severních částí Brna. Na tomto projektu se pracuje společně s 
Cyrilometodějskou církevní základní školou a vypadá velmi reálně. 

V Brně dne 25. dubna 2014

Zápis zpracovali:

Mgr. Ing. Jaroslav Smékal, předseda ŠR,

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


