Zápis z 32. jednání Školské rady (ŠR) CMGaSOŠPg Brno, Lerchova 63
Termín konání: 13. 10. 2016, 16:00 – 17:30
Přítomni:
členové Školské rady (ŠR):
a) jmenováni za zřizovatele:
Mgr. Magdaléna Kratochvílová – s. Immaculata
Mgr. Ludmila Šimšíková – s. Hedvika
Anna Hunčová – s. Simeona
b) zvolení zástupci rodičů:
Ing. Stanislav Daněk
MUDr. Antonín Pokorný
c) zvolení zástupci učitelů:
Mgr. Ladislav Zemánek
PhDr. Ludmila Svrčulová
Mgr. Vojtěch Veselý
Mgr. Monika Vondráková, Ph.D.
d) zvolení zástupci studentů
Jan Pokorný za gymnázium
Hana Strašáková za pedagogickou školu
K jednání přizváni:
Ředitel školy Mgr., MgA. et MgA. Štěpán Policer
Zástupkyně ředitele školy pro ekonomiku Mgr. Hana Černá, s. Vojtěcha
Program:
1. Modlitba
2. Přivítání všech přítomných
3. Seznámení s návrhem rozpočtu na r. 2017 – s. Vojtěcha
4. Výroční zpráva školy – ředitel školy
5. Různé
ad1)
Sestra Immaculata vedla společnou modlitbu k zahájení 32. jednání Školské rady.
ad2)
Předseda Školské rady přivítal všechny přítomné členy, zvláště ty nově zvolené za studenty.
ad3)
Sestra Vojtěcha předložila návrh rozpočtu na rok 2017 a podrobně vysvětlila jednotlivé položky.
Bez připomínek a námětů všichni přítomní členové jednohlasně schválili předložený dokument.
ad4)
Ředitel školy rozdal přítomným členům několik výtisků Výroční zprávy školy za školní rok 2015/16.
Velmi podrobně objasnil všechny oblasti v této zprávě. Zmínil aktivity zvláště významné a zasluhující
si uznání:
° úspěchy v SOČ (středoškolské odborné činnosti) a v olympiádách,
° duchovní aktivity, např. první biřmování, které vedl otec Libor Všetula a následné pokračování,
pod vedením otce Jaroslava Němce,
° v oblasti materiální – díky darům rodičů a z financí projektů - dokoupení nových počítačů a dovybavení
nových učeben (výtvarné výchovy, pracovního praktika, chemie),
° využívání čipového zabezpečovacího systému,
° výjezdy studentů i pedagogů do zahraničí – velká jazyková motivace,
° práce projektové manažerky Jitky Coufalové, která sleduje a spoluvytváří projekty.
Proběhlo hlasování o Výroční zprávě školy, která byla jednohlasně schválena.

ad5)
Předseda Školské rady zmínil náročnou práci všech pedagogů vyučujících nevidomého studenta
Benjamina Levíčka. Dle vlastní zkušenosti, ale i ze společného setkání pedagogů krátce po začátku
školního roku, hodnotil velmi zodpovědný, náročný ale zároveň citlivý přístup při premiérovém
pedagogickém působení. Adaptační pobyt v Šafově i spolupráce se SPC (speciálně pedagogické centrum)
Brno Pisárky proběhlo i probíhá bezproblémově.
V přátelské atmosféře bylo jednání zakončeno.

V Brně 20. 10. 2016
Zápis zpracovali:
Mgr. Ladislav Zemánek, předseda ŠR,
PhDr. Ludmila Svrčulová, místopředsedkyně ŠR

