1. schůzka Rady školy CMSPgŠaG v Brně
Termín a místo konání: 17. února 2004, 16.00 hod., školní knihovna CMSPgŠaG
Přítomni: všichni členové rady uvedení ve zřizovací listině
S. Václava Marie Dudová
Ing. Mojmír Novotný
Mgr. Petr Odstrčil
PhDr. Ludmila Svrčulová
Tereza Braunerová
Program:
1. Úvodní společné setkání
2. Volba samosprávy → vedení rady školy
3. Písemná dokumentace rady školy
4. Náměty k budoucímu jednání
5. Kontakty a další termín společného jednání
Ad. 1
Jednotliví přítomní členové se vyjadřovali ke spolupráci a náplni činnosti rady školy.
Diskutovalo se o koncepci rozvoje školy, komunikaci mezi vedením školy a studenty, přímé
komunikaci s veřejností, reklamě školy, objasnění různých komunikativních nesrovnalostí
vznikajících v řadách rodičů kvůli nepřesné informovanosti,…
Ad. 2
Proběhla demokratická a právoplatná volba samosprávy rady školy. Byli zvoleni:
Předseda:
Mgr. Petr Odstrčil
Místopředseda: Ing. Mojmír Novotný
Zapisovatelky: PhDr. Ludmila Svrčulová, Tereza Braunerová
Ad. 3
Písemná dokumentace rady školy – částečně prodiskutována. Odsouhlasení některých dokumentů bylo
posunuto na další termín společného setkání z důvodu prostudování či případného doplnění některých
připomínek a podrobností.
Ad. 4
Náměty k budoucímu jednání připomínkovali všichni přítomní členové:
- Rámcové plány školy – zavedení do všech škol od r. 2005/06- zatím neujasněno.
- Hospodářská zpráva školy – úkol na příští schůzku.
- Inspekční zpráva – diskuse na příští schůzce společně s ředitelem školy.
- Ujasnění profilu školy a studenta – námět k diskusi i pro další schůzku.
- Využití sponzorského daru škole ve výši 1.000,- Kč – bude požádáno o předložení vybraných a vložených
investic hospodářku školy.
- Koncepce školy ve srovnání s nařízením státních maturit.
Ad. 5
- V rámci snazší komunikace bude zajištěna e-mailová adresa rady školy – zajistí Mgr. Odstrčil.
- Navázat další kontakt pro doplnění člena rady školy (za zřizovatele) – návrh Otec Kaňa Jiří – zajistí a
bude se kontaktovat PhDr. Svrčulová.
- Další termín setkání byl naplánován na 31. března 2004
Zapsala: Svrčulová, Braunerová
Ověřil: Odstrčil

