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Školská právnická osoba (ŠPO)
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Zřizovatel: Česká provincie Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje
Škola zřízena: od 1. 9. 1996 jako Cyrilometodějská střední pedagogická         
                         škola a gymnázium
Jako ŠPO škola zřízena: zřizovací listinou ze dne 23. 2. 2006, č. j. 12/2006
Nově škola zapsána do rejstříku škol jako ŠPO: od 1. 9. 2006
Ředitel školy:  Mgr. Ing. Jiří Haičman, Brno, Mezírka 12, 602 00 Brno
Rada ŠPO: zřízena zřizovací listinou z 23. 2. 2006, č. j. 12/2006 
Školská rada (dříve Rada školy): zřízena 1. 12. 2003
Adresa pro dálkový přístup: http://www.cmsps.cz; office@cmsps.cz

                       Budova školy
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Střední odborná škola pedagogická, Pedagogické lyceum, kód oboru : 78- 42-M/003

Šk. rok Počet tříd Celkový počet 
žáků

Počet žáků na 
jednu třídu

2006/07 4 114 28,5

Střední odborná škola pedagogická, Výchovná a humanitární činnost, kód oboru : 
75- 41-M/006

Šk. rok Počet tříd Celkový počet 
žáků

Počet žáků na 
jednu třídu

2006/07 4 116 29,0

Gymnázium , kód oboru : 79- 41-K/801

Šk. rok Počet tříd Celkový počet 
žáků

Počet žáků na 
jednu třídu

2006/07 8 230 28,75

                                                          
Celková kapacita školy – 480 žáků         -    osmileté gymnázium 240 žáků – každý rok

            jedna prima cca 30 žáků
- střední odborná škola pedagogická 240 žáků, tj. každý 

rok 2 třídy o cca 60 žácích  
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Přehled tříd ve školním roce 2006/07

Třída Třídní prof. Učebna 
č.

Zaměř. Žáků

G 1 Trtková E. 51 vš.-osmileté 30
G 2 Pospíšilová P. 27 -„- 30
G 3 Múčková H. 58 -„- 27
G 4  Jeřábková K. 40 -„- 31
G 5 Kadlčíková F. 30 -„- 32
G 6 Zubatá J. 41 -„- 27
G 7 Otruba K. 49 -„- 32
G 8 Peňázová D. 44 -„- 21
Celkem G 230
1.PL Krchňáková M. 33 PL – 4 leté 30
1.VHČ Veselý V. 45 VHČ – 4 leté 30
2.PL   Jiroušková M. 13 PL – 4 leté 30
2.VHČ Illková B. 57 VHC – 4 leté 28
3.PL Nováková J. 7 PL – 4 leté 28
3.VHČ Jandová M. 36 VHČ – 4 leté 28
4.PL Štouračová H. 14 PL – 4 leté 26
4.VHČ Svrčulová L. 6 VHC – 4 leté 30
Celkem Pg 230
Celkem žáků 460

Záměry školy, její orientace a trend dalšího vývoje

    V oblasti materiální předpokládáme nové zahájení stavebního řízení školní tělocvičny s novým 
projektem, dále rozvoj nově zřízené odborné učebny biologie, vybudování sociálního zařízení 
v suterénu, oprava věšáku na tašky před jídelnou, přípravu dokumentace vestavby do půdního 
prostoru školy a rozvoj kluboven pro zaměstnance a studenty v suterénu. O potřebné finance na 
stavbu tělocvičny a vestavbu podkroví se budeme opět ucházet u evropských strukturálních fondů 
pro oblast rozvoje lidských zdrojů a opatření rozvoje vzdělávání.   
    V novém školním roce vybavíme některé odborné učebny počítačovými sestavami, 
dataprojektory a vizualizéry, obnovíme počítačové vybavení v kabinetech až do předepsaného počtu 
těchto přístrojů pro naši školu.
    Sháníme dále společného koordinátora projektů pro více církevních škol.   
    V této době snižujícího se počtu uchazečů na střední školy je důležitý rozvoj propagace – tisk 
letáčků, burzy a veletrhy škol, dny otevřených dveří. 

Předpoklady a trend dalšího vývoje

Pedagogická škola
Na základě schváleného programu naplnit každým školním rokem jednu třídu oboru VHČ a jednu 
třídu oboru PL, rozvoj nového oboru PL.
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Gymnázium
Na základě schváleného programu naplnit každým školním rokem jednu třídu.

Zřizovateli navrhujeme financovat dle možnosti hlavně materiálně technické vybavení jednotlivých 
kabinetů a sbírek školy a provoz budovy.

MŠMT navrhujeme přispívat i nadále na učební pomůcky, školní nábytek, počítače a internet apod..

Předpokládáme, že se i nadále budeme snažit získávat finance pomocí různých projektů a grantů 
v tuzemsku i zahraničí. Po zaměstnání koordinátora grantových projektů alespoň na kratičký úvazek 
předpokládáme zlepšení práce na projektech a grantech. 

Výsledky výchovy a vzdělávání

Celkové hodnocení a klasifikace žáků - pedagogická škola

Ročník poč.tříd/
žáků

prospěl s 
vyznam.

Prospěl neprospěl,
neklasifik.

Opakují

1. 2/60 16 43 1 -
2. 2/58   5 52 1 1
3. 2/56 14 41 1 1
4. 2/56 12 41 3 1
Celkem 8/230 47 177 6 2

Celkové hodnocení a klasifikace žáků - gymnázium

Ročník Počet žáků Prospěl 
s vyznam.

Prospěl Neprospěl,
Neklasifik.

Opakují

1. 30 25  5 - -
2. 30 12 18 - -
3. 27 19  8 - -
4. 31 13 18 - -
5. 32   8 22 2 0
6. 27   4 22 1 -
7. 32   4 28 - -
8. 21   4 17 - -
Celkem 230 89 138 3 0
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Předčasná ukončení a přerušení studia a zameškané hodiny -  pedagogická škola

Ročník počet celkem z důvodu 
prospěchu

z jiných
důvodů 

počet hodin
zameškaných neomluv.

1. 1 0 1 7694 74
2. 0 0 0 7182 0
3. 0 0 0 7380 19
4. 3 1 2 8775 0
Celkem 4 1 3 31031 93

Předčasná ukončení a přerušení studia a zameškané hodiny  - gymnázium

Ročník počet celkem z důvodu 
prospěchu

z jiných
důvodů 

počet hodin
zameškaných neomluv.

1. 0 0 0 2696 0
2. 1 0 1 2789 0
3. 0 0 0 2582 0
4. 2 0 2 4385 0
5. 2 0 2 3635 0
6. 2 0 2 4359 0
7. 1 0 1 4555 0
8. 0 0 0 2613 0
Celkem 8 0 8 27614 0

Výsledky KALIBRO v G 4 ve škol. roce 2006/ 2007

Přehled průměrné úspěšnosti
Jazyk 
český

Matematika Přírodovědný 
základ

Humanitní 
základ

Jazyk 
anglický

Česká gymnázia

CM gymnázium

80,4% 63,6% 71,4% 75,1% 78,2%

80,8% 64,8% 69,1% 72,9% 73,1%
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Výsledky CERMAT 2007
 Třídy G8, PL 4, VHČ 4

ÚSPĚŠNOST V %
ÚSPĚŠNOST V ČR %

Třída ČJ M1 OZ Přírod.
základ

AJ1 NJ1 AJ2 NJ2

G8

Počet 
studentů

88,3
63,6

21

78,0
76,8

6

69,4
70,5

10

64,4
70,8

5

- - 74,3
73,1

12

85,0
71,5

5
PL4

Počet 
studentů

74,1
53,6

21

47,0
43,3

14

51,5
59,1

7

- 72,5
64,6

12

82,1
61,8

4

- -

VHČ4

Počet 
studentů

64,9
45,9

22

37,2
29,7

5

52,0
55,2

16

- 60,4
55,2

12

72,2
39,0

4

- -

Výsledky maturitních zkoušek

Výsledky maturitních zkoušek – G8

Druh studia Počet 
maturantů

Prospěli 
s vyznam.

Prospěli Neprospěli, 
nepřipuštěni

Počet 
opakujících 
zkoušku

Denní 21 8 13 0 0

Výsledky maturitních zkoušek – PL4
  

Druh studia Počet 
maturantů

Prospěli 
s vyznam.

Prospěli Neprospěli,
nepřipuštěni

Počet 
opakujících 
zkoušku

Denní 26 8 17 1 1

Výsledky maturitních zkoušek – VHČ4

Druh studia Počet 
maturantů

Prospěli 
s vyznam.

Prospěli Neprospěli, 
nepřipuštěni

Počet 
opakujících 
zkoušku

Denní 27 8 18 1 0
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                       Ukončení maturit 

Údaje o absolventech školy – maturita 2007 

Obor studia PL VHČ G
Počet žáků ve třídě 26 30 21

Přerušení, opakování 0 3 0
Počet maturantů 25 27 21
Studující na VŠ 17 24 ++ 18

Studující soukr. VŠ 0 0 2 +
Studující na VOŠ, JŠ 1 1 0
Zaměstnaní v oboru 0 1 (6 ++) 0
Zaměstn. mimo obor 0 0 0
Mateřská dovolená 0 0 0

Au-pair, vojna 0 1 1
Nezaměstnaní 0 0 0

Nezjištění 7 0 0
Poznámky:
+ studuje nultý ročník UK, MU
++ z toho 6 kombinované studium, zároveň zaměstnaní
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Údaje o přijímacím řízení

Denní studium pro školní rok 2007/2008

Kód a název 
oboru

1. kolo – počet 2. a další kola – počet Celkem počet

 přihl. zúčast. přijatých přihl. zúčast. přijatých přijatých nepřijatých

79-41-K/801 
Gym. 49 48 30 - - - 30 19
78-42-M/003 
PL 50 50 31 - - - 30+1 19
75-41-M/006 
VHČ 36 36 25 25 12 5 30 31

Podmínky přijetí ke studiu na střední pedagogickou školu (VHČ, PL)

pořadí studentů sestaveno na základě bodového hodnocení z:
             - prospěchu ZŠ, bodového hodnocení olympiád a soutěží, bodování výstupního hodnocení  
                ze ZŠ, praktických zkoušek z Hv nebo VV, písemného všeobecného testu, ústního  
                pohovoru 
             - u Pl navíc písemná zkouška z českého jazyka, písemného testu studijních předpokladů  
                SCIO a z náboženské a etické výchovy

Podmínky přijetí ke studiu na osmileté gymnázium

pořadí studentů sestaveno na základě bodového hodnocení z:
              -  prospěchu ZŠ, bodového hodnocení olympiád a soutěží, bodování výstupního hodnocení 
                 ze ZŠ  písemné zkoušky  českého jazyka, písemného testu z náboženské výchovy,  
                 písemného testu studijních předpokladů SCIO.  
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Údaje o pracovnících školy

Ve školním roce 2006/2007  vyučovalo celkem 50 učitelů, z toho 39 kmenových a 11 externích.

Celkový přehled personální situace

Útvar Funkce Přepočtený počet
Pedagogičtí pracovníci ředitel 1,0

zástupce ředitele 2,0
učitel 37,36
Celkem 40,36

Nepedagogičtí pracovníci Celkem 6,76

 
Kvalifikovanost a aprobovanost, důchodový věk

Učitelé
Kvalifikovanost v % 100%
Aprobovanost  v % 98,61
Nekvalifikovaní pracovníci v % 0
Důchodci – přepočtený počet 1,1

Věkové složení pedagogických pracovníků

Věkové složení 
pedagogických pracovníků 
/včetně externistů/ 

           Pedagogičtí pracovníci (přepočtené počty na plně    
                                     zaměstnané)                                  

Věk Muži Ženy
do 35 let 6,39 9,13
35 – 50 let 2,14 11,79
nad  50 let 1,48 8,33
důchodový věk 0,38 0,72
Celkem 10,39 29,97

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně řídících 
pracovníků

Typ kurzu / školení Počet zúčastněných pracovníků, dny
Školení výchovných poradců           2
Školení o použití jedů v chemii 2
Matematická konference 1 na 3 dny
Školení preventistů drog – K-Centrum 1
Keramický kurz 1
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Suchá vazba 1
Semináře v rámci Asociace PgŠ ČR 1
Semináře v rámci Asociace gymnázií 1
Semináře v rámci Asociace církevních škol 1
Funkční studium I. pro ředitele škol 1
Funkční studium II. Pro ředitele škol 1
Semináře pro mzdové účetní 1
Systém SAS 4
Školení požárních hlídek 1
Školení BOZP a PO – IBP noví zaměstnanci
Setkání učit. matematiky všech stup.a škol 1 na 3dny
Školení v elektrotechnice vyhl.50/ 1978Sb. 1
Pro výtvarnou výchovu – keramika, sklo 1
Evropská integrace ve vzdělávání 1
Novela Zákoníku práce 1
Zákoník práce v práci ředitele školy 1                                                                
Region. konference nevlád.nezisk.org.,Brno 1
Porady ředitelů krajských SŠ Čichnova 1 na 3 poradách
Česko-rakouská konference – prac.místa 1 na 2 dny
Metodická schůzka OŠ – rejstřík škol 1
Porada ředitelů JmG o ŠVP s pilotní školou 1
Koncepce škol. řádu 1
Valná hromada a AŘPgŠ ČR Nová Paka 1 na 2 dny
Regionální konference NNO 1
Rozpočet – schůzka na MŠMT Praha 2
Schůzka na biskupství – dary 1
Schůzka Pedag. lyceí ČR, Beroun 1
Koordinátor RVP a ŠVP 1 
Asociace Ř JmG Valtice 1
AŘSPgŠ ČR Litomyšl 1 na 2 dny
Tvorba ŠVP BiGy České Budějovice 1
Profesní a osobnostní růst G Slov.nám. 1
Konference o diecézi 1 na 3 dny
Škola a ČŠI 1

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2006/2007 školu inspekce nenavštívila. Inspekční zprávy ČŠI z minulých let jsou 
k dispozici v ředitelně školy a na webových stránkách ČŠI.

Rada školy
Zřizovací listinou ze dne 23. 2. 2006 byla zřízena Rada školské právnické osoby, složená ze 
zástupkyň zřizovatele – sester České provincie Kongregace sv. Cyrila a Metoděje. Jejím úkolem je 
spoluřídit s ředitelem školu.
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Školská rada (dříve Rada školy) 
Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a 
studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě 
školy.
Byla zřízena jako Rada školy dne 1. 12. 2003. Předsedou byl zvolen p. Mgr. Petr Odstrčil. Nově 
zvoleným předsedou po odchodu předchozího je p. Ing. Mojmír Novotný. 

Klub přátel Cyrilometodějské školy
Je občanské sdružení, které svou prací a činností přispívá k rozvoji Cyrilometodějské střední 
pedagogické školy a gymnázia v Brně.
Vzniklo 22. 7. 2003 zaregistrováním na Ministerstvu vnitra ČR. Předsedou je p. Mgr. Vojtěch 
Veselý.

Poradenské služby na škole

Údaje o pracovnících školy
  a) počty

fyz. počet kvalifikace, specializace Dosažené vzdělání
výchovný poradce 2 kurzy VŠ
psycholog - - -
speciální pedagog - - -

  b) věková struktura
do 35 let. 35 – 50let 50 let-důch.věk/z 

toho důchodci
výchovný poradce - 1 1/-
psycholog - - -/-
speciální pedagog - - -/-

Další údaje o škole

Mezinárodní spolupráce, účast na mezinárodních projektech:

Studium žáků gymnázia na gymnáziu Sacré Coeur ve Vídni v Rakousku – půl školního roku
Pravidelné zájezdy žáků a vyučujících do Vídně
Projekt Comenius – ochrana vodních toků a přírody – německo-polsko-česká spolupráce středních 
škol, návštěvy chráněných oblastí žáky a vyučujícími partnerských škol
Společné prázdninové pobyty žáků a vyučujících v zahraničí
Zahájení spolupráce s gymnáziem Fulda - Lauterbach v Německu – návštěva tamních studentů 
s vyučujícími u nás.
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Mimoškolní aktivity:

hudební festival církevních škol v Brně – kostel sv. Augustina – 2 dny, vlastní organizace festivalu
školní ples – vlastní organizace 
oslava Dne učitelů - pohoštění
Brněnská cihla - sbírka pro Chráněné bydlení sv. Michaela – Česká katolická Charita 
Veletrh středních škol
Burzy a miniveletrhy SŠ na základních školách
pořádání Mikulášských besídek pro děti v MŠ
výstava léčivých rostlin 
sběr plastových lahví  
účast na Pedagogické Poemě 
divadelní představení v rámci výuky ČJ (dopolední i večerní)  
astronomický pořad v Planetáriu MK v rámci výuky fyziky
návštěva Mahenova památníku a knihovny v rámci výuky českého jazyka
návštěvy galerií a výstav v rámci výuky výtvarné výchovy
seznámení s činností Úřadu práce formou exkurze 
kulturní centrum Lužánky – návštěvy různých výtvarných a hudebních aktivit 
Orientační dny Fryšták- seznamovací akce pro 1. ročníky SŠ
Škola v přírodě Svojanov – seznamovací akce pro G1
poznávací zájezdy do Vídně 
poutní zájezd studentů na Velehrad 
přehlídka Odry v březnu 2007 – účast školního sboru
hudební festival pedagogických škol v Krnově jaro 2007 
Pomoc žákyň Pg při realizaci charitativního projektu „ Pomozte dětem“ 
účast žákyň Pg v akci Strom splněných přání – Diecézní Charita Brno  
žáci Pg – organizace Dne dětí a sportovních dnů ve školách, školských zařízeních
Duchovní cvičení pro zaměstnance církevních škol na Petrinu v Brně
Sportovní den školy
Koncerty školního pěveckého sboru
Vánoční akademie
Školní výlety
Protidrogové přednášky
Tříkrálová sbírka pro ČKCH
Bílá pastelka
Adopce na dálku – žáci i vyučující
Den pěstounských rodin
Soustředění školního pěveckého sboru na Fryšavě
Několikadenní výtvarné a hudební exkurze a kurzy v rámci Specializací Vv a Hv na PL
Zimní a letní výcvikové kurzy
Den školy – školní slavnost P. Marie Matky jednoty křesťanů
Víkendové akce pro žáky a pedagogy
Ukázka hry na varhany v kostele sv. Tomáše v Brně v rámci výuky hudební výchovy
Návštěvy zkoušek Brněnské filharmonie v rámci výuky hudební výchovy
Pouť zaměstnanců školy a sester zřizovatelek v rámci přípravného týdne – Sv. Hora u Příbrami 
a Klokoty u Tábora
Návštěva soudního přelíčení žáky 3.VHČ v rámci výuky předmětu Základů práv
Sbírka Sluníčkový den
Pravidelné návštěvy muzeí a archívů a spolupráce s nimi
Několikadenní návštěvy žáků posledních ročníků v Praze v rámci výuky českého jazyka a dějepisu
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Kralický památník Bible
Technické muzeum v Brně
Účasti žáků a vyučujících na veletrzích Gaudeamus a Invex
Divadelní představení v rámci výuky Aj v divadle Bárka
Zeměpisné a dějepisné exkurze

 

                   Školní pěvecký sbor v akci

Reprezentace školy:

G 1 Matemat. olympiáda ( městské kolo):  Otruba Vojtěch ( 5. místo), 
                                           Smetanová Kateřina ( 7. m.), Navrátil Emil ( 8. m.), Pachl Aleš
                                           ( 9. m. ), Oweis Kamil ( 13. m. )
                                           Brněnské kolo- hudební část: Otruba Vojtěch, Cacková Tereza  
                                           – zvláštní cena

G 2 Matemat. olympiáda ( městské kolo): Dvořák Jindřich ( 8. m.),  
                                           Mráz Ondřej ( 9. m.)
                                           Fyzikální olympiáda- Archimiáda ( městské kolo) : Lerchová 
                                           Tereza ( 5. m.), Nováková Miriam ( 9. m.), Mrázová Kristýna 
                                           Ryšavý Vojtěch ( 15.- 17. m.)
                                           Biolog. olympiáda ( městské kolo): Kročová Klára ( 3. m.),
                                           Šedá Martina ( 7. m.) 

G 3 Matemat. olympiáda ( městské kolo): Doušek Jiří ( 1. m.),
                                           Hanáčková Štěpánka ( 7. m ), Otrubová Barbora ( 9. m.)
                                           Olympiáda v     českém jazyce  : Hanáčková Štěpánka ( 3. m.  
                                           v městském kole a 7. místo v krajském kole)
                                           Brněnské kolo- hudební část: Otrubová Barbora – zvláštní  
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                                           cena
                                           Biblické závody: Otrubová Barbora ( 1. místo)

G 4 Matemat. olympiáda ( městské kolo): Kubíčková Gabriela
                                           1. m. v městském kole, 8. m. v krajském kole)
                                           Brněnské kolo- hudební část: Věstinská Petra – zvláštní cena
                                           Jánská Veronika – postup do diecésní soutěže – nábožen vých.

G 5 Matemat. olympiáda ( krajské kolo): Veselá Jana ( 9.m.),
                                           Hájek Tomáš ( 13.m.), Otrubová Anna ( 16.m.), Juránek 
                                           Štěpán ( 18. m.)
                                           Brněnské kolo- hudební část: Štouračová Veronika, Škrášek 
                                           Jan, Veselá Jana, Halík Jan – zvláštní cena 

G 6 Brněnské kolo- hudební část : Mikušová Lena ( zvláštní 
                                           ocenění)
                                           Literární soutěž „ Skrytá tvář Moravy“ – II. Kategorie:
                                           Zbyněk Řehoř

G 7 Pomoc škole: Prokopová Dana, Skládanková Tereza, 
                                           Killiánová Anna, Hadlačová Daniela

PL 1 Krnov-Festival sborů ped. škol: Ryšánková Marie ( 3. m.)
                                           Brněnské kolo- zvláštní ocenění: Štěpánovská Marie
                                           Akce Strašidýlka na Špilberku: Čechová Markéta, Dohnalová  
                                           Pavla, Hlávková Veronika, Hynštová Miroslava, Jasanská 
                                           Radka, Kalužová Anna, Konečná Anežka, Kučeráková Lucie, 
                                           Martincová Markéta, Melicharová Radka, Němcová Kamila, 
                                           Ovčáčková Jana, Svobodová Alena, Šedá Michaela 

PL 2 Brněnské kolo – zvláštní cena ve výtvarné části : Nešporová 
                                           Markéta, Weberová Silvie
                                           Brněnské kolo – zvláštní cena v     hudební části  : Lukeštíková 
                                           Kristýna

PL 3 Brněnské kolo- hudební část: 
                                           2. místo: Dzurja Martin
                                           1. cena : Kořínková Daniela, Těthalová Romana, Venyšová  
                                            Kateřina, Smékalová Jana                                                                     
                                           Brněnské kolo- výtvarná část: Bodečková Dana, Herková 
                                           Simona, Hrdličková Marie, Matulková Klára, Mecerodová 
                                           Lenka, Mertová Alexandra, Olbert Jan, Schinkeová Marie,
                                           Simandlová Lenka, Tomečková Veronika, Weisová Eva
                                           Brněnský Vrabeček : Konečná Pavlína ( 1. m.)
                                           Krnov-Festival sborů ped. škol: Plačková Marie ( 1. m.),
                                           Veselá Terezie ( 3. m.)
VHC 1 Brněnské kolo- hudební část : Otáhalová Jana ( 1. m.)
                                                                      Salajka Jiří ( zvláštní ocenění)
                                          Krnov-Festival sborů ped. škol: Otáhalová Jana ( 2. m.)

VHC 2 Krnov-Festival sborů ped. škol: Hejlová Daniela ( 3. m.)
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                                                       Dvořák Marian ( 3. m.)
                                          Brněnské kolo – hudební část: Hejlová Daniela ( 2. m.)
                                          
                                           Brněnské kolo – výtvarná část : Matysová Lenka ( zvláštní 
                                                                       cena)

VHC 3 Krnov-Festival sborů ped. škol: Nováčková Věra ( 1. a 3. m. –
                                           duo a trio)
                                           Brněnské kolo- hudební část : , Rausová Magda ( 1. m. ),
                                           Nováčková Věra ( 1. m. – klavír, 2. m. – duo, 1. m. – trio)

                Odměňování na konci školního roku

Spolupráce školy s dalšími subjekty (jiná škola, občanská, zájmová sdružení…)
Mateřské  školy,  speciální  školy,  domovy  důchodců,  úřady  práce,  Diecézní  a  oblastní  Česká 
katolická  Charita,  Jihomoravský  krajský  úřad,  Občanské  sdružení  Masarykova  čtvrť,  místní 
organizace KDU-ČSL, Magistrát města Brna, ÚMČ Brno-střed, domovy mládeže, Sdružení Podané 
ruce, Asociace ředitelů středních pedagogických škol ČR, Asociace ředitelů církevních škol ČR, 
Asociace ředitelů jihomoravských gymnázií,  centra volného času, základní školy v Brně a okolí, 
Tyflocentrum,  Centrum  sociálních  služeb,  speciální  pedagogická  centra,  pedagogicko 
psychologické  poradny  Brno  a  Brno-  venkov,  ZŠ  pro  nevidomé  a  slabozraké  Hlinky  v Brně, 
vysokoškolské  centrum  pro  nevidomé  Theresias,  Klub  přátel  CM  školy,  Biskupství  brněnské, 
církevní  školy  a  školská  zařízení  v brněnské  diecézi,  spolupráce  s vysokými  školami  (PF  – 
drr.Hanušová a Pavlovská, MU – smlouva o budoucí spolupráci na projektech EU),…..

  
Spolupráce školy s výrobními podniky a jinými podnikatelskými subjekty
Firma A3

16



Účast žáků a pedagogů na životě obce
Účast  na pravidelných regionálních  konferencích  a  dalších  aktivitách  nevládních  a  neziskových 
organizací Jihomoravského kraje a spolupráce s nimi, spolupráce se zastupiteli Úřadu městské části 
Brno-střed  a  místní  organizací  KDU-ČSL,  se  zastupiteli  Magistrátu  města  Brna,  se  zastupiteli, 
zaměstnanci a radními Jihomoravského krajského úřadu….

      
Hodnocení a závěr

   Uplynulý školní rok lze pro školu hodnotit opět jako úspěšný. Svědčí o tom v první řadě 
umísťování našich absolventů v dalším studiu na vysokých a vyšších odborných školách – držíme si 
stále přední místo mezi středními pedagogickými školami v republice. Také zařazení absolventů do 
zaměstnání v oboru i mimo něj svědčí o tom, že škola poskytuje kvalitní odborné i všeobecné 
vzdělání.
    Stabilní zájem o studium na škole jistě souvisí s tím, že se škola po desetileté existenci kladně 
zapsala do povědomí veřejnosti. Přispěly k tomu výborné výsledky našich žáků v soutěžích, 
olympiádách, přehlídkách, ale také podíl školy na kulturním životě města Brna (především 
vystoupení pěveckého sboru). Výrazným kladem je také zapojení žáků do různých humanitárních 
akcí a spolupráce se sociálními institucemi a organizacemi. 
    Snažíme se o budování dobrých vztahů mezi pedagogy a zaměstnanci školy a především o 
vytváření neformálního vztahu učitelů a žáků.
    Tím, že počet žáků na škole není příliš vysoký, lze říci, že žádný žák není u nás bezejmenný, že 
se snažíme plně respektovat jeho potřeby. Domníváme se, že tím i vztahy ve třídách jsou velmi 
pozitivní.
    Velmi dobrá byla také spolupráce se zřizovatelem Kongregací sester sv. Cyrila a Metoděje. 
Svými sponzorskými dary přispívá k vybavení školy, pomáhá při výběru žáků na školu podílí se na 
řešení problémů během roku a především pomáhá při vytváření dobrého klimatu školy.
    I když nadále přetrvávají finanční problémy především s materiálním vybavením školy, podařilo 
se nám v roce 2006 pomocí grantu vybavit počítači další učebnu a připojit ji k internetu.
    Starší počítačovou učebnu jsme museli podle rozhodnutí Krajské hygienické stanice přemístit ze 
suterénu do přízemí budovy naší školy. 
    V suterénu naopak začala fungovat nová učebna dramatické výchovy a z daru Renovabis se 
podařilo vybavit novým nábytkem a zařízeními učebnu biologie v 1. patře školní budovy.     
    Hledíme tedy do budoucna s nadějí a i nadále chceme rozvíjet to dobré, co jsme začali a čeho 
jsme už dosáhli.
    Do budoucna bude důležité zaměstnat alespoň na částečný úvazek koordinátora projektů.  

Výroční zpráva byla v úplné podobě projednána a schválena Školskou radou školy 
dne 15. října. 2007.

V Brně dne 15. října 2007                                                       Ing. Mojmír Novotný
                                                                                               předseda Školské rady

V Brně dne 15. října 2007 Ing., Mgr. Jiří Haičman
        ředitel školy
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Výroční zpráva o hospodaření za rok  2006
Neinvestiční výnosy a náklady  v tis Kč

Výnosy
1. Státní dotace 17105
2. Dotace Jihomoravského kraje 441
3. Fondy EU- projekt Comenius 84
5. Příjmy z hospodářské činnosti 36
6. Renovabis 56
7. Ostatní příjmy ( sponz.d.,úroky apod.) 570

9. Výnosy celkem 18292

Náklady
  10.  Výdaje na prostředky a platy 10214
11. Výdaje na ost. platby za proved.práci 687
12. Odvody zdrav.,soc. poj. a FKSP 3765
13. Výdaje na učebnice a neinv. uč. pom. 199
14. Výdaje na další vzděl.zaměstnanců 112
15. Ostatní provozní náklady 3178
16. Z toho nájemné 96
17. Výdaje v rámci hospodářské činnosti 31
18. Náklady celkem 18282
 

19. Investiční výdaje -
20. Zdroje investičních výdajů -
21. Hospodářský výsledek v hlavní činnosti 5
22. Hospodářský výsledek v hospod.činnosti 5
23. Hospodářský výsledek 10

24. Použití fondů                                                          -
                  Fond na výchovně vzdělávací účely                               -
                  FO                                                                                    -
                  RF                                                                                     -

25. Celkový 
přepočt. počet 
pracovníků

počet pedagog. 
Pracovníků

průměrná výše 
měs.mzdy 
pedagog.prac.

Průměrná výše 
měs.mzdy 
nepedagog.pr.

průměr.měs.
výše 
nenárokové 
složky mzdy 
pedagog.prac.

průměrná měs. 
výše nenárok. 
složky mzdy 
neped. prac.

46,244 38,307 19695 10747 1200 990

V Brně dne 15. října 2007                                                                     Ing. Mojmír Novotný
                                                                                                               předseda Školské rady

V Brně dne 15. října.2007                                                                      Ing.Mgr.Jiří Haičman
                                                                                                                       ředitel školy

18


	Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno
	Lerchova 63, 602 00 Brno

	Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno, Lerchova 63
	Výroční zpráva o činnosti školy za rok  2006/2007

	Celková kapacita školy – 480 žáků         -    osmileté gymnázium 240 žáků – každý rok
	Třída 
	Záměry školy, její orientace a trend dalšího vývoje
	Předpoklady a trend dalšího vývoje


	Celkové hodnocení a klasifikace žáků - pedagogická škola
	Celkové hodnocení a klasifikace žáků - gymnázium

	Předčasná ukončení a přerušení studia a zameškané hodiny -  pedagogická škola
	Předčasná ukončení a přerušení studia a zameškané hodiny  - gymnázium
	Údaje o přijímacím řízení
	Denní studium pro školní rok 2007/2008
	Podmínky přijetí ke studiu na střední pedagogickou školu (VHČ, PL)
	Podmínky přijetí ke studiu na osmileté gymnázium
	Poradenské služby na škole
	Hodnocení a závěr
	Neinvestiční výnosy a náklady  v tis Kč
	1. Státní dotace
	17105
	2. Dotace Jihomoravského kraje
	441
	84
	5. Příjmy z hospodářské činnosti
	36
	6. Renovabis
	56
	7. Ostatní příjmy ( sponz.d.,úroky apod.)
	570
	9. Výnosy celkem
	18292
	Náklady
	  10.  Výdaje na prostředky a platy
	10214
	11. Výdaje na ost. platby za proved.práci
	687
	12. Odvody zdrav.,soc. poj. a FKSP
	3765
	13. Výdaje na učebnice a neinv. uč. pom.
	199
	14. Výdaje na další vzděl.zaměstnanců
	112
	15. Ostatní provozní náklady
	3178
	16. Z toho nájemné 
	96
	17. Výdaje v rámci hospodářské činnosti
	31
	18. Náklady celkem
	18282
	 






