Zápis z 25. zasedání Školské rady CMGaSOŠPg Brno, Lerchova 63
Termín konání: 13. 10. 2014, 16:00
Přítomni členové Školské rady (ŠR):
Marie Jančíková (S. Pavla),
Mgr. Ludmila Šimšíková (S. Hedvika),
Mgr. Zdenka Kyseláková (S. Mlada),
Mgr. Lenka Herzová,
Ing. Stanislav Daněk,
Mgr. Monika Vondráková, Ph.D. (S. Cyrila),
Mgr. Ing. Jaroslav Smékal,
Mgr. Vojtěch Veselý,
Mgr. Lukáš Synek;
Omluveni:
Mgr. Helena Bystřická (S. Ludmila),
Martina Komosná,
Josef Klíma;
K jednání přizván:
Mgr. MgA.et MgA. Štěpán Policer, ředitel CMGaSOŠPg Brno,
Mgr. Hana Černá (S. Vojtěcha), ekonomka školy.
Program:
1) Nové vedení školy
2) Výroční zpráva o činnosti školy za uplynulý šk. rok 2013/2014; výchovně vzdělávací koncepce
rozvoje školy pro následující šk. rok 2014/2015
3) Zpráva o hospodaření školy za uplynulý šk. rok 2013/2014; výhledy pro následující šk. rok
2014/2015
4) Školní řád a jeho změny
5) Přijímací zkoušky
6) Projekty školy
7) Zahraniční akce během šk. roku 2014/2015
8) Příprava voleb do Školské rady
9) Různé

Ad 1) Nové vedení školy
Předseda ŠR přivítal přítomné, poblahopřál výběrové komisi k úspěšnému zvolení nového ředitele
školy a popřál jemu i celému novému vedení školy mnoho úspěchů při rozvíjení dobrého jména
školy.
Ředitel školy se pak ujal slova a seznámil přítomné s podstatnými kroky, kterými chce nově
profilovat školu (pozn.: základní body jeho koncepce jsou přítomny v dokumentu „Slovo ředitele k
začátku školního roku“, umístěnému např. na webu školy). Připomněl, že dlouhodobější koncepce
vzniká mj. na základě zpracování podnětů z dotazování učitelů a všech účastníků života školy.
Významné podněty k vylepšení se také získávají z hospitací, a to jak ze strany vedení školy, tak i
mezi učiteli navzájem.
Ad 2) Výroční zpráva o činnosti školy za uplynulý šk. rok 2013/2014; výchovně vzdělávací
koncepce rozvoje školy pro následující šk. rok 2014/2015
Ředitel školy dále seznámil členy ŠR s výroční zprávou o činnosti školy za uplynulý šk. rok
2013/2014, kterou se měla ŠR zabývat a schválit před jejím zveřejněním.
Jelikož se jednalo o výroční zprávu o činnosti školy ještě pod vedením jeho předchůdce, byla také
v tomto duchu zpracována. Členové rady požádali jen o drobná doplnění některých částí textu a
takto upravený dokument jednomyslně hlasováním schválili. Nyní je umístěn na webových
stránkách školy.
V souvislosti s výchovně vzdělávací koncepcí rozvoje školy pro následující šk. rok 2014/2015 bylo
opětovně poukázáno na předešlá slova v ad 1).
Ad 3) Zpráva o hospodaření školy za uplynulý šk. rok 2013/2014; výhledy pro následující šk.
rok 2014/2015
Ekonomka školy přítomné členy seznámila se zprávou o hospodaření školy za uplynulý šk. rok
2013/2014 i s výhledy pro následující šk. rok 2014/2015.
Ad 4) Školní řád a jeho změny
Krátce před zasedáním ŠR schválila pedagogická rada školy změnu formulací týkajících se
mobilních telefonů. Nový text ve znění „Žáci mají zakázáno používat mobilní telefon po dobu
vyučovacích hodin, ten musí být ztlumen (zvuky i vibrace), pokud vyučující nestanoví jinak“ byl
ŠR schválen a opravené znění školního řádu bylo předáno ke zveřejnění na webových stránkách
školy.

Ad 5) Přijímací zkoušky
Ve šk. roce 2014/2015 proběhne pilotní testování jednotných přijímacích zkoušek společnostmi
SCIO a CERMAT. V souvislosti s tím se předpokládá následná změna v organizaci přijímacích
zkoušek na CMGaSOŠPg Brno.
Ad 6) Projekty školy
Proběhlo čerpání prostředků z projektu EU peníze školám, za něž bylo mj. pořízeno audiovizuální
vybavení a počítačová technika do většiny učeben na škole.
Ad 7) Zahraniční akce během šk. roku 2014/2015
V. Veselý informoval o podzimním vystoupení školního pěveckého sboru Cantate v partnerské škole
Gymnasium Sacré Coeur Wien, které se uskuteční v termínu 28. - 29. 11. 2014.
M. Vondráková informovala o plánovaných zahraničních exkurzích školy. V termínu 15. - 16. 4.
2015 se uskuteční již tradiční dvoudenní exkurze do Polska (Krakov, Osvětim), určená pro studenty
G6, které doplní studenti PL1-PL3.
Dále je pro letošní šk. rok 2014/2015 přichystána novinka, a to odborná historicko-literárněvýtvarné exkurze „Itálie římských císařů, byzantská, románská, gotická, renesanční a barokní
(Verona, Florencie, Řím, Vatikán, Ravenna), určená studentům tříd G5-G7, PL1-PL3, PMP1PMP3. Přihlásí-li se dostatečný počet zájemců, proběhne exkurze v termínu 3. - 9. 5. 2015.
Ad 8) Příprava voleb do Školské rady
Na webových stránkách školy byl zveřejněn dokument „Vyhlášení voleb do Školské rady“, podle
něhož proběhnou ve dnech 3. 11. a 5. 11. 2014 volby do všech volitelných součástí ŠR. Podrobnosti
jsou uvedeny ve výše uvedeném textu. V souvislosti s nadcházejícími volbami upozornil ředitel
školy předsedu ŠR, že je potřeba aktualizovat zřizovací listinu Školské rady.
Ad 9) Různé
Závěrečným bodem jednání byla problematika webových stránek školy, které jsou stále
v rekonstrukci. Vyhodnocují se podněty k vylepšení a hledá se dodavatel grafického designu.
V Brně dne 31. 10. 2014
Zápis zpracovali:
Ing. Mgr. Jaroslav Smékal, předseda ŠR,
Mgr. Monika Vondráková, Ph.D. (S. Cyrila), místopředsedkyně ŠR

