
Projekty a dotace 
Školní rok 2018/2019 byl v realizaci dotačních akcí 
velmi úspěšný. 

Projekt Vybudování odborných učeben a zajiště-
ní bezbariérovosti školy byl 31. 12. 2018 kompletně 
dokončen a v červnu 2019 proplacen z programu IROP 
v plné výši 46 247 295,80 Kč, což činí 95% předpoklá-
daných výdajů projektu. Hlavním výstupem projektu je 
nové podlaží o velikosti 724 m2, kde byla od 2. pololetí  
školního roku 2018/2019 v moderně vybavených odbor-
ných učebnách zahájena výuka. Byl vybudován výtah 
a provedeny další stavební úpravy zajišťující bezbarié-
rovost školy. Příjemcem dotace je zřizovatel školy Česká 
provincie Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje.

Na konci roku 2018 se podařilo dokončit projekt Dovy-
bavení a oprava přilehlých prostor klubovny 
pro volnočasové aktivity, který byl spolufinancován
z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 100 000,- Kč. 
Dotace byla použita na novou 
podlahu chodby v suterénu školy 
a celkového zútulnění prostoru 
kolem školního klubu.

Od května 2019 mají žáci školy i široká veřejnost ve 
Sportovním areálu sv. Josefa k dispozici nové venkovní 
posilovací stroje. Projekt Cvičení bez hranic - po-
řízení venkovních posilovacích a cvičebních 
strojů pro bezbariérové 
sportoviště v areálu školy byl 
spolufinancován z rozpočtu města 
Brna ve výši 300 000,- Kč.

Spolupráce naší školy s Gymnáziem Františka Assiské-
ho v Levoči byla podpořena dotací z rozpočtu MČ Brno 
střed na realizaci projektu Lípa česko-slovenského 
přátelství ve výši 10 000,- Kč. V rámci projektu pro-

běhla na půdě Cyrilometodějského gymnázia a SOŠPg 
v Brně návštěva žáků ze slovenské partnerské školy a 
společné zasazení lípy přátelství u příležitosti 100. výro-
čí založení republiky.

Každoročně získává škola dotaci pro pedagogy, kteří se 
věnují přípravě žáků na nejrůznější soutěže a středo-
školskou odbornou činnost. V tomto roce bylo z progra-
mu MŠMT Excelence středních a základních škol 
poskytnuto 64 192,- Kč.

Ve dvouletém období od 09/2017 do 08/2019 realizova-
la škola projekt Profesní rozvoj pedagogů 
CMGaSOŠPg Brno, který byl financován v plné výši 
1 182 508,- Kč z OP VVV v rámci Výzvy Podpora škol 
formou projektů zjednodušeného vykazování – 
Šablony pro SŠ a VOŠ, na který už od září 2019  
plynule naváže projekt Další profesní 
rozvoj pedagogů CMGaSOŠPg Brno, 
který je podpořen rovněž z OP VVV 
částkou 1 788 814,- Kč.

Jitka Coufalová, projektový manažer
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