6. schůzka Rady školy CMSPgŠaG v Brně
Termín konání: 19. října 2005 v 15.30 hod., školní knihovna CMSPgŠaG, Lerchova 63
Přítomni: členové Rady školy uvedení ve zřizovací listině – S. Václava Marie Dudová, Ing. Mojmír
Novotný, Mgr. Petr Odstrčil, PhDr. Ludmila Svrčulová.
Nepřítomni: Tereza Braunerová (odmaturovala)
Hosté: Mgr. Ing. Jiří Haičman – ředitel školy, p. Zdeněk Pokorný – vedoucí školní kuchyně,
PaedDr. Vladimír Kolegar – hlavní účetní školní kuchyně
Program.
1) Kontrola plnění zadaných úkolů.
2) Školní stravování, kalkul oběda (platba DPH) – diskuse se zástupcem jídelny.
3) Schválení Výroční zprávy školy.
4) Dlouhodobá koncepce školy – diskuse.
5) Evaluační dotazníky.
6) Příprava listopadových voleb do rozšířené RŠ, uvedení instituce v soulad s novým školským zákonem.
7) Zpráva o činnosti RŠ v uplynulém funkčním období.
8) Nové návrhy a připomínky jednotlivých členů rady.
9) Náměty k příštímu jednání.

ad 1)
Elektronická komunikace ve škole se neustále zdokonaluje.
Poděkování prof. Palečkové za umístění rozvrhů pedagogů a jednotlivých tříd na www stránky školy. Rada školy
zároveň vznesla žádost, aby se při tvorbě rozvrhů hodin na příští školní rok kladl větší důraz na hygienu práce (jako
nežádoucí se např. jeví odpolední výuka jazyků, hodiny cizích jazyků bezprostředně následujících za sebou apod.).
„Ekonomické okénko“ je součástí hospodářské zprávy, dostupné na webových stránkách školy.
V rámci evaluace práce budou pro studenty sestaveny elektronické dotazníky (snadné vyhodnocení). Do Vánoc se
pokusí zajistit prof. Marek.
ad 2)
Připomínky ke kvalitě obědů a organizaci výdeje řešila RŠ s ředitelem nebo postoupila k řešení stravovací komisi.
Zástupci školní kuchyně – viz hosté – podali podrobné informace o způsobu účtování a kalkulaci oběda. RŠ
upozornila na skutečnost, že školní jídelna zbytečně odvádí daň z přidané hodnoty (DPH) ve výši 19% ze
studenských obědů, jelikož tyto obědy jsou ze zákona od DPH osvobozeny. Po zdlouhavém jednání RŠ se zástupci
školní jídelny (dílčí jednání se vedla od dubna 2005) bylo dosaženo, že od 1. 9. 2005 již studenské obědy nejsou
zdaňovány DPH 19%. Cena oběda v naší školní jídelně však zůstává beze změny, z důvodu růstu nákladů.
ad 3)
V průběhu diskuse byly odstraněny nedostatky a nesoulad v tabulkách Výroční zprávy. Opravy a doplnění provede
ředitel školy a následně předloží předsedovi RŠ. Výroční zpráva schválena podmínečně.
Výroční zpráva o hospodaření byla schválena bez připomínek.
ad 4)
Dlouhodobá koncepce školy bude postupně dotvářena. Vychází z jednotlivých výchovně vzdělávacích koncepcí pro
školní roky. Postupně se dopracovává, jak ke koncepci pro letošní rok, tak i k té dlouhodobé se vyjádří až nová
školská rada.

ad 5)
Evaluační dotazníky, které provedli pedagogové, byly prostřednictvím ředitele školy statisticky zpracovány a
vyhodnoceny. Vyplynulo z nich velmi mnoho podnětů k vylepšení komunikace v rámci školy a jsou také
inspirativní k dokonalejší modernizaci školy.
ad 6)
Členové RŠ byli seznámeni s novým volebním řádem do školské rady. Bylo dohodnuto, že školská rada bude mít 9
členů. Volební řád bude k dispozici na školním webu. Volby do nové školské rady (dříve rady školy) proběhnou 7.
– 9. listopadu 2005 a zajistí je přípravný výbor, který ustanovil ředitel školy ve složení Mgr. Petr Odstrčil –
předseda výboru, PhDr. Ludmila Svrčulová – členka výboru, Ing. Mojmír Novotný – člen výboru
ad 7)
Na základě podkladů byla zhodnocena činnost rady školy. Ucelenou písemnou zprávu o činnosti vystaví předseda
RŠ na internetu. Stávající rada školy ukončí ke 31. 10. 2005 svou činnost, po listopadových volbách bude instituce
uvedena v soulad s novým školským zákonem a bude přejmenována na školskou radu.
Ředitel školy poděkoval dosavadní radě školy za podnětnou činnost a popřál jí hodně optimismu a pracovního
nasazení při další práci.
ad 8, 9)
Diskuse o novém názvu školy. Návrh: Cyrilometodějská střední odborná škola pedagogická a gymnázium.
Protidrogová prevence a její zakomponování do školního řádu.

V Brně 31. 10. 2005
Zapsala L. Svrčulová

Schválil P. Odstrčil

