
Projekty a dotace 
Školní rok 2019/2020 nás v mnohém překvapil a jinak 
tomu nebylo ani ve světě dotací. V důsledku zvýšených 
výdajů Jihomoravského kraje a města Brna na řešení 
pandemie koronaviru bylo poskytování dotací pro 
rok 2020 omezeno na minimum a podpora většiny 
předložených projektů byla zamítnuta. Věříme, že dá-li 
Bůh, situace bude brzy stabilnější a projekty z oblasti 
volnočasových aktivit, EVVO a kultury budou znovu 
podporovány. 

Podpora z rozpočtu Jihomoravské-
ho kraje
K podpoře pozitivního klimatu školy a včasnému zachy-
cení rizikového chování žáků přispěl Jihomoravský kraj 
finanční podporou projektu Preventivní programy 
na CMGaSOŠPG Brno ve výši 55 000,– Kč. Pro 
žáky druhých ročníků PL a PMP a kvinty gymnázia byly 
určeny orientačních dny ve Fryštáku, kde žáci formou 
zážitkových a tematických kurzů získávali základní ori-
entaci pro život.  Animační pobyty prvních ročníků zase 
přispěly k dobrému startu na nové škole a ke stmelení 
třídních kolektivů. Aktivity programů „Vykroč“ byly 
zaměřeny na řešení problémů, vzájemnou komunikaci 
a spolupráci.
V loňském roce o prázdninách se podařilo dokončit 
projekt  „Vybavení prostor pro sportovní 
a hudební volnočasové aktivity“, díky kterému 
bylo zakoupeno pět elektrických pian pro hudební 
aktivity a kroužky. Pro sportovní aktivity byl uveden 
do provozu nový gymnastický sál v přízemí školy. To 
všechno podpořil Jihomoravský kraj ze svého 
rozpočtu částkou 84 000,– Kč. 

Finanční podporu z rozpočtu Jihomoravského 
kraje ve výši 98 000,– Kč na realizaci projektu 
„Pohybem ke zdraví – podpora zdravého ži-
votního stylu dětí a mládeže“ získalo Společenství 
přátel Cyrilometodějské školy. Tentokrát byly aktivity 
projektu zaměřeného na volnočasové aktivity dětí a mlá-
deže směřovány zejména k podpoře a rozvoji zdravého 
životního stylu, tedy k podpoře aktivit, které pozitivně 

ovlivňují jejich životní styl v oblasti zdravé výživy, pohy-
bových aktivit a pobytu v přírodě. V rámci projektu byly 
podpořeny jak celoroční aktivity v podobě sportovních 
kroužků (zakoupení sportovních pomůcek pro kroužky 
aerobic, funkční trénink a atletický oddíl), tak realizací 
jednorázových pobytových akcí v přírodě (Beskydy, 
Orlické hory).

Podpora z rozpočtu města Brna
Město Brno podpořilo ze svého rozpočtu dva 
projekty. Prvním je projekt „Celoroční volnočaso-
vé aktivity dětí a mládeže“, který prostřednictvím 
pořádání pravidelných kroužků umožňuje rozvíjet 
dětem jejich nadání a dovednosti a učí je vzájemné 
spolupráci. Tento projekt byl podpořen částkou 
35 000,– Kč. 
Druhým podpořeným projektem je „Rekonstrukce 
klubovny pro dramatický a pěvecký soubor“, 
jehož obsahem bylo provedení stavebních prací v klu-
bovně v suterénu školy a zhotovení a instalace kovové 
podstropní konstrukce pro zavěšení osvětlovací a zvuko-

vé techniky. Projekt byl podpořen částkou 
54 000,– Kč, zbývající nemalé náklady uhradila škola 
a společenství přátel školy.

Podpora z MŠMT
Každoročně získává škola dotaci pro pedagogy, kteří se 
věnují přípravě žáků na nejrůznější 
soutěže a středoškolskou odbornou 
činnost. V loňském roce bylo z pro-
gramu MŠMT „Excelence střed-
ních a základních škol“ poskytnuto 56 134,– Kč.

Podpora EU
Z operačního programu Výzkum, věda, vzdělávání 
získala v rámci výzvy Podpora škol formou projektů 
zjednodušeného vykazování  – Šablony pro SŠ a VOŠ 
škola podporu ve výši 1 788 814,– Kč. V září 2019 
byla zahájena realizace projektu „Další profesní 
rozvoj pedagogů CMGaSOŠPg Brno“, díky které-
mu například mají žáci k dispozici školního psycholo-
ga, speciálního pedagoga a kariérového poradce.

Specifické cíle obou projektů:

• Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčo-
vých kompetencích.

• Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včet-
ně posílení jejich relevance pro trh práce.

Podpora České provincie kongrega-
ce sester sv. Cyrila a Metoděje

Ve školním roce 2019/2020 byla za finanční 
podpory zřizovatele školy v celkové výši 
4 000 000,– Kč rozšířena školní jídelna 
s dvojnásobnou kapacitou, dále byla vybu-
dována nová studovna, sborovna a kabinety.

Jitka Coufalová, projektový manažer
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