
Zápis z 39. jednání Školské rady (ŠR) CMGaSOŠPg Brno, Lerchova 63 

Termín konání: 27. 3. 2017, 16:00 – 17:30 

Přítomni: 

členové Školské rady (ŠR): 

a) jmenováni za zřizovatele: 

    Mgr. Ludmila Šimšíková – s. Hedvika 

    Anna Hunčová – s. Simeona 

b) zvolení zástupci rodičů: 

    Ing. Stanislav Daněk 

c) zvolení zástupci učitelů: 

   Mgr. Ladislav Zemánek  

   PhDr. Ludmila Svrčulová 

   Mgr. Vojtěch Veselý 

   Mgr. Monika Vondráková, Ph.D. – s. Cyrila 

d) zvolení zástupci studentů 

   Jan Pokorný za gymnázium 

   Hana Strašáková za pedagogickou školu 

 

K jednání přizváni: 

Zástupkyně ředitele školy pro ekonomiku Mgr. Hana Černá, s. Vojtěcha 

Hosté: 

Ředitel školy Mgr., MgA. et MgA. Štěpán Policer 

Statutární zástupkyně ředitele školy Mgr. Marie Javorová 

Provinční představená Mgr. Ludmila Kadlčíková, s. Františka 

 

Omluveni: MUDr. Antonín Pokorný, Mgr. Magdaléna Kratochvílová, s. Immaculata 

 

Program: 

1. Modlitba  

2. Hospodářská zpráva  

3. Informace od vedení školy 

4. Náměty a informace z pléna 

5. Závěr 

 

ad1)  

Sestra Simeona vedla společnou modlitbu k zahájení 39. jednání Školské rady. 

ad2) 

S. Vojtěcha postupně objasnila jednotlivé položky v Hospodaření školy za rok 2016. 

Velmi pozitivně zhodnotila přínos ze zapojení do Projektů a darů našich milých příznivců. 

Další pozitivní informací bylo oznámení o navýšení rozpočtu, a tím možné zvýšení platů od 1. 4. 2017. 

Bez připomínek a námětů všichni přítomní členové jednohlasně schválili předložený dokument. 

ad3) 

Zástupci vedení školy informovali o proběhlém Hudebním festivalu a blížících se přijímacích zkouškách.  

Je velmi potěšující, že o naši školu je stále velký zájem. 

ad4) 

Ani po mailovém oslovení nebyly podány žádné náměty a informace z pedagogického sboru. 

S. Františka informovala o problémech s dokončováním prací na školním hřišti a probíhajících postupných 

kolaudacích. Všechny dotace jsou vyčerpané a řádně vyúčtované. Nyní se čeká jen na vyjádření stavebního úřadu. 

ad5) 

Předseda Školské rady poděkoval všem přítomným za výbornou spolupráci a popřál hodně sil do dalších dnů. 

Opět v přátelské atmosféře bylo jednání zakončeno. 

 

V Brně 10. 4. 2017 

 

Zápis zpracovali: 

Mgr. Ladislav Zemánek, předseda ŠR, 

PhDr. Ludmila Svrčulová, místopředsedkyně ŠR 


