
5. schůzka Rady školy CMSPgŠaG v Brně 
 

 
Termín a místo konání: 9. března 2005,  15.45 hod.,  školní knihovna CMSPgŠaG, Lerchova 63 
Přítomni: všichni členové rady školy. 
Hosté: ředitel školy Mgr. Ing. Jiří Haičman, zástupce ředitele pro ekonomiku s. Vojtěcha  Mgr. Hana Černá  
 
Program: 

1) Plnění zadaných úkolů. 
2) Výhledová, dlouhodobá koncepce školy. 
3) Rámcové vzdělávací plány školy – diskuse, stav přípravy školy. 
4) Kontrolní mechanismy práce na škole. 
5) Systém bodového odměňování pedagogických pracovníků. 
6) Hodnocení pedagogů vyučujících integrované studenty. 
7) Využívání počítačové sítě, nejen v dosud nezavedené komunikaci vedení – zaměstnanci. 

Poskytování informací o akcích, jichž se zúčastnili zaměstnanci školy. 
8) Evaluační dotazníky – diskuse, studentský dotazník, způsob vyhodnocení, reflexe celé akce. 
9) Školení SIPVZ. 
10) Povinně volitelné semináře – diskuse o reorganizaci. 
11) Zavedení prospěchového stipendia. 
12) Informace o darech na výchovně vzdělávací účely. 
13) Provizorní rozpočet na počáteční měsíce letošního kalendářního roku (min. úvodní tři měsíce) 

předpokládané výdaje na rok 2005. 
14) Další dotazy vyřčené z řad zaměstnanců, rodičů a studentů (nové platové výměry, metodika hodnocení 

práce pedagogů,odměňování „aktivních“ zaměstnanců, kolik % mzdy činí nadtarif, zásady tvorby 
mzdy, možnost založení odborů, zabezpečení lyžařského výcviku a LVK, jak nás podporuje kraj a 
církev, výše pronájmu za provoz školní jídelny, využití grantů, nová tělocvična apod.). 

 
15) Nové návrhy a připomínky jednotlivých členů rady. 
16) Diskuse o rozšíření rady školy. 
17) Náměty k příštímu jednání. 

 
 
 
Ad.1) 
Míra plnění zadaných úkolů (viz zápis z předchozího jednání v září 2004) vyplývá z následujících informací. 
 
Ad.2) 
Výhledová koncepce školy do roku 2010 – zpracována, předána pouze zřizovateli školy. 
 
Ad.3) 
RVP – pilotní škola pro Brno – Gymnázium, tř. Kpt. Jaroše. Vzhledem k tomu, že tamější škola ještě nedisponuje 
použitelnými výstupy, příprava na naší škole stagnuje. Pro střední odborné školy zatím nejsou určeny pilotní školy, 
které by předávaly zásadní informace dalším školám tohoto typu. 
 
Ad.4) 
Na naší škole fungují. Ředitel školy má zpracován podrobný přehled, který poskytl k nahlédnutí. 
 
Ad.5) 
Systém bodového odměňování - předložen radě školy. Bude zveřejněn ve sborovně. 
 
Ad.6) 
Zakomponováno v bodovém hodnocení. Třídní prof. a vyučující matematiky mají přidánu jednu hodinu do 
úvazku na přípravu k výuce. 



Ad.7) 
Využití počítačové sítě ke komunikaci je již vyřešeno, propracovávají se poslední detaily a v brzké době začne 
zkušební provoz. Pro studenty školy budou na chodbě dva počítače. 
 
Ad.8) 
Dotazníky rozděleny na dvě části (část učitelská a studentská). 
Část učitelská: proběhla na přelomu kalendářního roku, evaluační dotazníky odevzdány od všech pedagogů. Pro 
zajištění plné objektivity bude třeba zajistit nezávislého pracovníka ke zpracování statistiky a vyhodnocení. 
Část studentská: zajišťuje prof. Marek, z technických důvodů je však možné, že evaluace proběhne až na 
sklonku školního roku, patrně se jí tedy už nezúčastní třídy maturantů. Je totiž třeba připravit elektronickou 
podobu dotazníku ke snažšímu zpracování. Návrh předloží: prof. Odstrčil a Svrčulová. 

 
Ad.9) 
Školení SIPVZ – u nás proškoleno 98 % pedagogických pracovníků (školení Z). ICT plán zpracován a uložen u 
ředitele školy. Možnost k nahlédnutí. 
 
Ad.10) 
Nabídka seminářů pro gymnázium je ve stejné podobě i pro další školní rok. Všechny semináře (dvouhodinové 
kombinace předmětů) byly vedením školy stanoveny dle typů vysokých škol. 
Návrh ze strany studentů, podpořený předsedou rady školy: semináře rozdělit jednooborově, např. matematika, 
biologie, dějepis,.. Studenti si budou volit místo jednoho dvouoborového dva jednooborové. 
Rada školy podala žádost na vedení školy, aby zvážilo možnost uskutečnění. 
Ředitel sdělil, že minimální počet studentů v semináři je podle školského zákona sedm. 
 
Ad.11) 
Je třeba ještě zvážit, Klub přátel CM školy nabídl výpomoc. Nutné je nejprve připravit všechny podmínky 
k zajištění (týká se hlavně finančních prostředků). 
 
Ad.12) 
Zástupce ředitele pro ekonomiku zřídí na stránkách školy pro jasnější přehled tzv. „ekonomické okénko“. 
 
Ad.13) 
Předložen Radě školy. Schválen. 
 
Ad.14) 
Všechny informace budou podány ředitelem školy a zástupkyní ředitele pro ekonomiku na pedagogické radě 
v měsíci dubnu. 
 
Ad.15) 
Realizace nového školského zákona. 
 
Ad.16) 
Zůstává beze změn. Pro letošní školní rok zatím bez dalšího rozšiřování. 
 
Ad.17) 
Rada školy – uvedení v souladu s novým školským zákonem. 
Další setkání by se mělo uskutečnit v polovině června 2005. 
 
 
 
V Brně 15.3.2005 
 
 
 
Zapsala: Svrčulová                                                Schválil: 


