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

Termín konání: 26. 3. 2019, 17:00 – 17:55 hod. 

Přítomni: 

členové Školské rady (ŠR): 

a) jmenováni za zřizovatele: 

    Mgr. Ludmila Kadlčíková, s. Františka 

    Anna Hunčová, s. Simeona 

    Mgr. Magdaléna Kratochvílová - s. Immaculata 

b) zvolení zástupci rodičů: 

    Mgr. Veronika Hanáková 

    Mgr. Pavla Míčková 

c) zvolení zástupci učitelů: 

   Mgr. Ladislav Zemánek  

   PhDr. Ludmila Svrčulová 

   Mgr. Vojtěch Veselý 

   Mgr. Dominika Močubová 

d) zvolení zástupci studentů 

    Jan Míček (Pg) 

    Andrea Syrovátková (G) 

Nepřítomni: 

Mgr. Ludmila Šimšíková, s. Hedvika 

 

Hosté: 

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

Ekonom školy – Ing. Petr Skácel 

 

 

Program: 

1. Přivítání. Modlitba  

2. Zpráva o hospodaření za rok 2018, hlasování  

3. Různé 

5. Ukončení a rozloučení 

 

ad1)  

Předseda Školské rady přivítal přítomné, společnou modlitbu k zahájení vedla s. Immaculata. 

 

ad2) 

Podrobnou Zprávu o hospodaření za rok 2018 předložil a detailně vysvětlil Ing. Skácel Petr 

 – ekonom školy. 

Pozitivní informací bylo, že Ministerstvo školství navýšilo dotaci o 9%. 

Ředitel školy doplnil informace o dalších možných rekonstrukcích, které budou v budoucnu pro  

všechny milým překvapením. 

Všichni přítomní výše uvedenou Zprávu schválili. 

 

ad3)  

▪ Zástupci studentů by měli požadavek navýšení počtu seminářů na gymnáziu. Ředitel školy 

jim však vysvětlil, že to není možné z důvodu nesouladu se ŠVP (školní vzdělávací program). 

▪ Dále zástupci studentů chtěli vědět, zda se budou konat opět besedy s ředitelem. Ten se 

nebrání, naopak takovou aktivitu vítá, má však požadavek, zda by někdo z přítomných na 

besedě napsal zápis, aby se diskutovaná témata dostala mezi širší studentskou veřejnost.  



▪ Z hlediska bezpečnosti není možné během dopoledne ani u studentů vyššího gymnázia a 

pedagogické školy opouštět budovu školy. 

▪ Předseda ŠR – Mgr. Ladislav Zemánek informoval, že se bude premiérově konat turnaj ve 

futsale chlapců nižšího gymnázia – 15. 5. 2019. 

 

Ad4)  

Na závěr předseda všem popřál pěkný večer a radost do dalších dnů. 

V přátelské atmosféře bylo 39. jednání Školské rady zakončeno.  

Další setkání ŠR je v plánu na 30. 8. 2019 

 

V Brně 26. 3. 2019  

 

Zápis zpracovali: 

Mgr. Ladislav Zemánek, předseda ŠR, 

PhDr. Ludmila Svrčulová, místopředsedkyně ŠR 


