2. schůzka Rady školy CMSPgŠaG v Brně
Termín a místo konání: 31. března 2004, 15.00 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.
Hosté: Ing. Mgr. Jiří Haičman – ředitel školy
S. Vojtěcha Mgr. Hana Černá – zástupce ředitele pro ekonomiku
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Program:
Úvodní společná modlitba k zahájení druhé schůzky
Kontrola plnění zadaných úkolů.
Seznámení členů Rady školy s hospodářskou zprávou školy.
Sponzorský dar škole ve výši 1 000,- Kč – využití získaných finančních prostředků,…
Inspekční zpráva školy – diskuse s ředitelem školy.
Koncepce školy, rámcové vzdělávací plány školy – diskuse, způsob přípravy na nový systém.
Ujasnění profilu školy, zaměstnance a studenta – diskuse.
Nové návrhy a připomínky jednotlivých členů rady.
Termín a náměty k příštímu setkání.
Ad 1)
Všechny zadané úkoly z minulé schůzky byly splněny. Byl také kontaktován a vybídnut ke spolupráci
Otec Kaňa Jiří; z důvodu velké pracovní vytíženosti není možné tuto spolupráci zajistit.

-

Ad 2)
Hospodářská zpráva školy:
podrobné vysvětlení hospodaření školy za rok 2003 provedla S. Vojtěcha – zástupce ředitele pro
ekonomiku.
Seznámila všechny přítomné s dotacemi, jež škola obdržela.
Předala všem základní přehledy hospodaření školy ve výše uvedeném roce.
Rada bude schvalovat zprávu na své příští schůzce, až si členové prostudují materiály.
Ad 3)
Dotazy se týkaly především etického řešení sponzorského daru škole ve výši 1.000,- Kč.
Bylo konstatováno, že z cca 80 % byl sponzorský dar rodiči realizován a další sponzorské dary,
byť po stanoveném termínu, přicházejí.
Finanční sponzorské dary byly zahrnuty do celkového hospodaření s financemi.
Závěrem bylo doporučeno spojit se s Klubem CM školy a písemnou formou vyjádřit přehled
sponzorů, kteří svým vstřícným přístupem podpořili stále se rozvíjející chod školy. Rodičům, kteří
nepodpořili školu formou sponzorského daru, se připojí k sponzorskému listu Klubu CM školy dopis
od vedení školy s žádostí o uhrazení poplatku za xerox a internet.
Ad 4)
Inspekční zpráva školy – jmenovaní členové rady školy předložili a doporučili řediteli školy:
→ žádost o doplnění dokumentu, který by přehledně stanovil jasný systém a pravidla odměňování
pedagogů. Ředitel školy přislíbil doplnění vnitřní směrnice školy do příští pedagogické porady.
→ Žádost o zavedení finanční podpory pro studující pedagogy a ty, kteří si jinak zvyšují kvalifikaci
v cizím jazyce. Možnost čerpání financí z různých grantů.
→ Doporučení řediteli školy k vykonávání konkurzů pro nově přijímané pedagogy.
→ Co nejdříve dát do souladu se zákonem nepřípustné navýšení týdenní hodinové dotace na
pedagogické škole. Ředitel školy již podal žádost na Ministerstvo školství ČR a čeká na odpověď.
→ Velmi slabé hodnocení výuky chemie ve škole (diskuse se týkala především gymnázia, kde je tento
předmět pro studenty „důležitější“) – vzhledem k pozitivním výsledkům tohoto předmětu v soutěžích

a olympiádách ředitel školy podporuje vyučující, i přes konkrétní neuspokojivé připomínky z řad
rodičů i studentů.
Rada školy doporučuje znovu promyslet vzniklou situaci a navrhuje v rámci zajištění objektivity
sestavit evaluační dotazník, ovšem ne pouze na vyučující chemie, nýbrž na všechny pedagogy.
Ad 5)
- Ve školním roce 2005/06 (či 2006/07) by měly všechny školy zavést nový rámcový program do
výchovy a vzdělávání. Ředitel školy bude informovat předsedy jednotlivých předmětových komisí
o podrobnějším obsahu tohoto projektu. Má v úmyslu doporučit jednotlivým pedagogům prostudování
tohoto rámcového programu v rámci studijního volna.
Rada školy doporučuje řediteli, aby pověřil konkrétního pracovníka, který by koordinoval tvorbu
školního vzdělávacího plánu.
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Ad 6)
Rada školy navrhuje vytvořit na základě nového rámcového programu koncepci školy, z toho
vyplývá přijímání nových pedagogů, stanovení profilu absolventa školy pro gymnázium, pedagogické
lyceum a výchovnou a humanitární činnost a dále doporučuje s těmito novinkami seznámit veřejnost
prostřednictvím webových stránek školy.
Internetové stránky Rady školy jsou využívány k různým dotazům a dalším námětům. Pokud je
třeba se vyjadřovat k některým z nich, ředitel školy řeší tuto problematiku v rámci své kompetence.
Jeden námět (z řad pedagogů) však stojí za zaznamenání, a to je evidence suplovaných hodin u
jednotlivých pedagogů a jejich možné proplácení ke zvýšení motivace vyučujících a kvality výuky.
Rada doporučuje také objasnění obsahu výuky nového vyučovacího předmětu – multikulturní
výchova.
Doporučuje předložení jednotlivým předmětovým komisím co nejefektivnější využití 1 hodiny
týdně v rámci zavedení nového předmětu.
Ad 7)
Všichni členové Rady školy schválili nový Jednací řád.
Námět k zamyšlení: v rámci koncepční změny ve vyučovacím předmětu – občanská výchova ve
třídě G4 – posílit hodinově jiný předmět (M, jazyk).
Ad 8)
Vážná úvaha o zavedení konkurzního řízení při přijímání nových pedagogických pracovníků, čímž
by se mohlo snad dosáhnout vyšší úrovně školy. Je třeba však ještě promyslet co nejefektivnější
zavedení do praxe, aby konkurzy nebyly příliš časově náročné.
Předběžný termín dalšího setkání Rady školy: úterý 18. května nebo středa 19. května 2004
(dohodne a zajistí předseda Rady s ředitelem školy).

Usnesení: Rada školy bere na vědomí inspekční zprávu a hospodářskou zprávu školy. Vedení
školy osloví ve spolupráci s Klubem CM školy ty studenty, kteří nechtěli formou
sponzorského daru podpořit činnost školy, aby uhradili alespoň běžný (a takřka na všech
školách vybíraný) poplatek za xerox a internet.
Rada školy doporučuje vedení školy vytvořit evaluační dotazník na posouzení kvality
(odborné i didaktické) pedagogického sboru.
Rada školy doporučuje řediteli, aby pověřil konkrétního pracovníka, který by zodpovídal za
koordinaci tvorby školního vzdělávacího plánu.
Rada školy žádá, aby vedení školy zajistilo přehlednou a všem k nahlédnutí dostupnou
evidenci odsuplovaných hodin (např. vyvěšení ve sborovně) a uvažovalo o možném
finančním ohodnocení suplujících pedagogů.
Rada školy rovněž žádá, aby vedení seznámilo zaměstnance s „kariérním řádem“,
dokumentem, který by přehledně stanovil jasný systém a pravidla odměňování pedagogů.

Rada školy bude usilovat o zavedení konkurzního řízení při přijímání nových pedagogických
pracovníků.

V Brně 19. dubna 2004

Zapsala: Svrčulová, Braunerová
Ověřil: Odstrčil

