
Projekty

MŠMT 
Bezpečné klima v CMGaSOŠPg Brno
Dotace 79 620,- Kč
Realizace: 01 - 12/2017
Projekt je zaměřen na celkovou podporu pozitivního 
sociálního klimatu na škole, především na rozvoj pro-
sociálního chování žáků skrze působení třídních učitelů 
a pedagogů školního poradenského pracoviště v rámci 
třídních kruhů.

RENOVABIS 2017/2018
Otvíráme dveře světu
Dotace: 35 000,- Kč,  spolufinancování 69 100,- Kč,   
celkové náklady 104 100,- Kč
Cíle projektu: Propagace duchovních aktivit, křes-
ťanských hodnot a života církevní školy pro veřejnost 
(tvorba a tisk Ročenky 2017/2018)

eTwinning 
My friends in Europe (partnerský projekt Neun-
kirchen & Brno v rámci výuky AJ v kvintě gymnázia), 
nejedná se o dotační projekt.
Realizace: 03-06/2017 (4 měsíce)
Projekt je zaměřen na seznámení se s novými studenty 
podobného věku a zaměření, výměnu korespondence, 
informace o jejich školském systému a seznámení se 
s městem a zemí, kde žijí.

IROP - Vybudování 
odborných učeben a zajištění 
bezbariérovosti školy
Realizace: 08/2017 – 12/2018
Dotace: 46 247 295,-  Kč
Cílem projektu je vybudování a vybavení odborných 
učeben za účelem zlepšení kvality vzdělávání a výsledků 
žáků v klíčových kompetencích (přírodní vědy, komuni-
kace v cizích jazycích a práce s digitálními technologi-
emi), dále zajištění bezbariérovosti školy vybudováním 
výtahu a úpravami stávajícího sociálního zařízení. 

V rámci projektu bude řešena vnitřní konektivita školy 
a kvalitní připojení k internetu.

Projekt 1+1
Realizace: 9/2017 - 6/2021
Projekt vychází z možností propojení práce cyrilome-
todějské základní a cyrilometodějské střední peda-
gogické školy, které spolu sousedí a mají společného 
zřizovatele. 
Cílem projektu je rozvinout spolupráci mezi CMcZŠ 
a CMGaSOŠPg, vzájemně se obohatit o to, co je speci-
fické pro ZŠ a SŠ, podpořit a budovat vzájemné vztahy 
mezi studenty a žáky a umožnit studentům SŠ praktické 
zkušenosti při aktivitách s žáky mladšího školního věku. 
Dále rozvíjet komunikaci, schopnost spolupráce, přispět 
k vyšší vybavenosti studentů i žáků pro běžný život (po 
stránce osobní, osobnostní i profesní). 
Odpovědní učitelé: PhDr. Ludmila Svrčulová,
Mgr. Ludmila Šimšíková (s. Hedvika)

Profesní rozvoj pedagogů 
CMGaSOŠPg Brno
V letošním školním roce zahájila škola realizaci dvoule-
tého projektu „Profesní rozvoj pedagogů CMGaSOŠPg 
Brno“, kompletně financovaného z OP VVV, na základě 
výzvy „Podpora škol formou projektů zjednodušeného 
vykazování – šablony pro SŠ a VOŠ“. Celková dotace na 
období 24 měsíců činí 1 182 508,- Kč. Projekt je zamě-
řen na finanční podporu pro školu potřebných perso-
nálních pozic (kariérový poradce, speciální pedagog), 
na využívání inovativních metod výuky (výuka metodou 
CLIL, tandemová výuka) a  na podporu dalšího vzdělá-
vání pedagogických pracovníků. Projekt bude realizo-
ván i během celého následujícího školního roku.

Projekty a dotace 
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Dotace

Magistrát města Brna

Chodbou za poznáním; dotace: 100.000,-Kč
Realizace: 06 - 11/2018 
Cílem projektu je spolufinancování rekonstrukce 
chodby v suterénu školy, která má sloužit edukativ-
ně-relaxačním potřebám žáků. Celkové náklady činí 
445.000,-Kč.

Jitka Coufalová
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