
ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY ŠKOLY CMSPGŠAG V BRNĚ  
ZA OBDOBÍ OD 1. 12. 2003 DO 31. 10. 2005 

 

V souladu s čl. 9 Jednacího řádu Rady školy Cyrilometodějské střední pedagogické školy a gymnázia v této 
zprávě RŠ informuje o výsledcích své činnosti za roky 2004 a 2005. Zpráva je určena pro zákonné zástupce žáků 
školy, zletilé studenty, pracovníky školy a zřizovatele.  

 

1. Jednání rady školy  

Rady školy CMSPgŠaG byla zřízena dne 1. prosince 2003 rozhodnutím České 
provincie Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje. Za členy rady byli zvoleni Ing. 
Mojmír Novotný (zástupce nezletilých žáků), Tereza Braunerová (za zletilé žáky), 
PhDr. Ludmila Svrčulová a Mgr. Petr Odstrčil (zástupci zaměstanaců školy)                 
a s. Václava Marie Dudová (jmenovaná jako zástupce zřizovatele). V roce 2004 se 
rada školy sešla čtyřikrát ( 17. 2., 31. 3., 19. 5. a 29. 9. 2004), v roce 2005 dvakrát (9. 
3. a 19. 10. 2005). Jednání probíhala v souladu s platným jednacím řádem rady. 
Náměty k jednání vzešly z předchozích schůzek, e-mailové schránky rady školy          
a z dotazů a žádostí ze strany rodičů, studentů a zaměstnanců školy. Z jednotlivých 
jednání byly pořízeny zápisy, které jsou k dispozici u předsedy rady a též veřejně 
přístupné na internetových stránkách školy – www.cmsps.cz.  

 31. 3. 2004 vzala rada na vědomí inspekční zprávu a hospodářskou zprávu a doporučila vedení 
školy vytvořit evaluační dotazník na posouzení kvality (odborné i didaktické) pedagogického sboru. 
Rada rovněž doporučila řediteli, aby pověřil konkrétního pracovníka, který by zodpovídal za 
koordinaci tvorby školního vzdělávacího plánu.      Rada školy také žádala,  1) aby vedení školy 
zajistilo přehlednou a všem k nahlédnutí dostupnou evidenci odsuplovaných hodin a uvažovalo           
o možném finančním ohodnocení suplujících pedagogů;   2) aby vedení seznámilo zaměstnance           
s „kariérním řádem“, dokumentem, který by přehledně stanovil jasný systém a pravidla odměňování 
pedagogů.  

 19. 5. 2004 schválila rada školy výroční zprávu o hospodaření školy (za kalendářní rok 2003). 
Bylo dohodnuto, že  1) ředitel bude dle finančních možností ohodnocovat pedagogy, kteří pracují        
s integrovanými studenty;   2) každý pedagog má právo nahlédnout do evidence suplovaných hodin     
(u zástupců);   3) noví pedagogičtí pracovníci budou přijímáni výběrovým řízením, materiál 
(organizační směrnice) připravil p. Odstrčil a je k dispozici u ředitele školy;   4) v průběhu školního 
roku proběhne evaluace práce na škole.      Rada školy žádala, aby od školního roku 2005/06 byla 
otevřena širší paleta seminářů k maturitní zkoušce pro gymnázium a pedagogické lyceum.  

 29. 9. 2004 schválila rada Výroční zprávu školy za školní rok 2003/2004. Bylo dohodnuto, 
že 1) v brzké době předloží ředitel radě dlouhodobější koncepci školy;   2) bude zahájena diskuse        
o reformě povinně volitelných seminářů (žádost studentů);   3) bude zveřejněno využití sponzorských 
darů na výchovně vzdělávací účely;   4) od příštího kalendářního roku bude platit bodový motivační 
systém ohodnocování práce pedagogů.  

 9. 3. 2005 rada schválila provizorní rozpočet na rok 2005.  Na jednání rady bylo dohodnuto, že  
1) pro žáky školy budou na chodbě volně přístupné dva počítače připojené na internet;                        
2) zaměstnanci školy začnou v administrativní komunikaci více využívat počítačové sítě;   3) na 
internetových stránkách školy bude dostupný přehled využívání finančních prostředků;   4) rozvrhy 
hodin (vhodné by bylo i suplování) budou zvěřejněny na školním webu.   Z jednání dále vyplynulo     
1) bodový systém ohodnocování práce pedagogů začne platit až od příštího školního roku;   2) nabídka 
(povinně) volitelných seminářů zůstane ve stejné podobě i pro další školní rok (2005/2006).  Rada 
školy (Odstrčil, Braunerová) proto předložila konkrétní návrh reformy seminářů, ředitel však rozhodl, 
že diskuse mezi pedagogy bude zahájena v příštím školním roce, nová podoba seminářů tak může být 



realizována nejdříve ve školním roce 2006/2007.    Rada školy se také začala vážně zaobírat 
myšlenkou zavedení prospěchového stipendia. 

 19. 10. 2005 rada podmíněně schválila Výroční zprávu školy za školní rok 2004/2005, 
jednomyslně byla schválena výroční zpráva o hospodaření (za rok 2004, její součástí je i „ekonomické 
okénko“, zpráva je přístupná na školním webu).    Rada jednala se zástupci školní jídelny o faktu, že 
jídelna zbytečně odvádí státu daň z přidané hodnoty ve výši 19% ze studenských obědů, po 
zdlouhavém jednání rady se zástupci školní jídelny (dílčí jednání se vedla od dubna 2005) bylo 
dosaženo, že od 1. 9. 2005 již studenské obědy nejsou zdaňovány DPH 19%. Cena oběda ve školní 
jídelně však zůstává beze změny, z důvodu růstu nákladů.     Jak krátkodobá koncepce (pro letošní 
školní rok), tak i ta dlouhodobá je ředitelem školy postupně dotvářena, vyjádří se k ní až nová školská 
rada.     Rada školy požádala, aby se při tvorbě rozvrhu hodin pro příští rok kladl větší důraz na 
hygienu práce. Rada přijala ředitelem připravený nový volební řád do školské rady a bylo dohodnuto, 
že ředitelem jmenovaný přípravný výbor přípraví na listopad 2005 nové volby. Členové rady školy se 
dohodli na předčasném ukončení činnosti instituce. 

 

2. Funkční období rady školy  

Funkční období stávající rady školy bylo dne 31. 10. 2005 po vzájemné dohodě 
předčasně ukončeno, aby po nových volbách mohlo dojít k úplnému sladění s novým 
školským zákonem (561/2004 Sb. Zákon ze dne 24. září 2004 o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání). Instituce musí být podle 
výše zmíněného zákona přejmenována na školskou radu. Dle nového školského 
zákona zajišťuje uskutečnění voleb do školské rady ředitel školy, volby zástupců 
zaměstnanců a zástupců zletilých a nezletilých žáků proběhnou 7. – 9. 11. 2005. 

 

 

Zpráva byla projednána a schválena na zasedání rady školy 19. 10. 2005. 

 

 

 

 

  Mgr. Petr Odstrčil      Ing. Mojmír Novotný   

 předseda rady školy          místopředseda  
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