
3. schůzka Školské rady CMSPgŠaG, Lerchova 63, Brno 
 

Termín konání: středa 28. června 2006 ve 14.00 hod., jazyková učebna CMSPgŠaG 
Přítomni: všichni členové ŠR mimo omluveného p. L. Marka, přítomen byl ředitel školy 
 
Program: 
Modlitba 
1) Kontrola plnění zadaných úkolů 
2) Statut školy, změna názvu školy (ředitel školy) 
3) Schválení ředitelem připraveného časového harmonogramu práce pro nejbližší období, specifikace 

úkolů pro nadcházející školní rok a harmonogram, jak budou diskutovány a řešeny na zasedáních 
ŠR 

4) Nové návrhy a připomínky jednotlivých členů ŠR 
5) Náměty k příštímu jednání 
 
Průběh jednání 
Ad 1) Webové stránky rady – Odstrčil a Marek opravili a aktualizovali 

Evaluační dotazníky – zařizuje p. Marek, v 1. pololetí šk. roku 2006/07 bude realizováno 
Tvorba plánu na nový školní rok – ředitel neupozornil na pedagogických poradách své 

zaměstnance, aby, jak bylo domluveno 29. 3. 2006 (srv. zápis z této schůze, bod Ad 8 a 9), do začátku 
prázdnin odevzdali seznam akcí a projektů, jež hodlají v době výuky v příštím školním roce realizovat. 
Priority plánu budou stanoveny na úvodní srpnové pedagogické poradě, kdy se bude celoroční plán 
zpracovávat a upravovat.  
K tomu p. Peňázová podotkla, že se plánuje mnoho různorodých akcí, že by snad bylo dobré rozlišit, 
co je nezbytná akce a co se dá udělat mimo vyučování. Dle ní je lepší přímo kontaktovat jednotlivá 
charitativní zařízení (a v nich pomáhat), než posílat žáky v době výuky vybírat peníze po městě na 
různé akce. 
Ředitel odvětil, že akce tohoto typu k výuce na pgš patří, že potvrzení o účasti na těchto akcích často 
vyžadují VOŠ, VŠ1 jako přílohu k přihláškám. Podle ŘŠ se v posledních letech plánuje cca pět 
hlavních charitativních akcí a další se uvážlivě stanovují podle potřeb zařízení. Dodal též, že školy 
našeho typu dostávají na odborné praxe podle osnov finanční prostředky, kdežto my ne, a proto že se 
snažíme pomoci tak, aby bylo „pomoženo“ nám a byly splněny osnovy a vyšly finanční prostředky. 
V případě zimních a letních výcvikových kurzů a exkurzí (pro PL, nG, vG, VHC) je třeba, aby vedení 
určilo, co je závazné (např. zájezd do Prahy pro maturanty?), a jasně stanovilo pro odpovídající 
ročníky pravidla, podle kterých budou postupovat všichni stejně, čímž by se mělo předejít 
chaotickému přesouvání žáků, již se nezúčastnili dané akce, po třídách nižších či vyšších ročníků.  
Když ředitel namítnul, že se stavy zúčastněných žáků snižují v souvislosti s výškou financí, navrhla p. 
Motúzová, aby se podle sněhových podmínek konal lyžařský výcvik i v blízkém okolí Brna (např. 
běžky nebo lyžování na blízkých vršcích – Dolní Loučky, Karasín,…).2 
Předseda ŠR rovněž dodal, že by se měly školní výlety a exkurze realizovat především v době 
CERMATu a maturit (jen ti vyučující, kteří jsou zapojeni do všech těchto akci, jež „nabourávají“ 
výuku po tři týdny, a nemohou se svou třídou v tyto termíny odjet, by využili termínu náhradního). 
P. Peňázová s podporou členů ŠR žádá, aby vedení školy řádně promyslelo program posledního týdne, 
aby byl plodněji využit, současný průběh není vyhovující3. Návrh – mše sv. a vyhodnocení nechť je až 
poslední den, slavnostní zakončení pak korunuje rozdání vysvědčení. Podle ředitele ale nelze časově 
skloubit, v pátek má slavnostní mši v kostele sv. Augustina ZŠ. P. Motúzová tedy navrhla, aby se 
zkusilo nalézt jiné místo (např. Sv. Jakub nebo Sv. Tomáš). 
P. ředitel předběžně naznačil dny ředitelského volna a navrhl, aby vzhledem rozmístění st. svátků byl 
posunut rozvrh.  
                                                           
1 Např. Masarykova univerzita ale nebere při přijímacím řízení na takováto potvrzení zřetel. 
2 Teoreticky by tedy mohlo dojít i k rozdělení výcviku, část studentů, jíž by to nečinilo velké finanční obtíže, by 
se vypravila do hor, sociálně slabší by metodiku probrali ve stejném termínu ve škole a samotný výcvik by 
probíhal v blízkém okolí Brna (ušetřily by se peníze na pobyt, stravu a částečně i vleky). 
3 Např. sportovního dne se účastní jen někteří žáci; předposlední den žáci ráno uklízí třídu, pak jdou na 
slavnostní mši sv., po níž jsou ohodnoceni nejlepší studenti, následně se žáci vrací z kostela do školy a pokračují 
v úklidu (slavnost dne je tedy lemována úklidem). 
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Ad 2) Statut – informoval p. ředitel  
Od 1. 9. 2006 dojde ke změně názvu – Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola 
pedagogická, zkratka CMGaSOŠPg. Od tohoto data se měníme na ŠPO – nezisková instituce mohoucí 
spravovat 2 fondy: investiční a rezervní. 
Novinkou je, že z darů předaných škole nelze vyplácet příspěvky na sociální případy, tato možnost 
bude pouze přes Klub přátel CM školy – je ale potřeba promluvit s předsedou Klubu, bez jehož 
vyjádření nelze rozhodnout ani o tom, aby 10 % učebnic na stav studentů pro sociálně slabé zabezpečil 
Klub (tak si představuje ředitel). S. Václava sdělila, že by s pořízením učebnic pro sociálně slabé 
studenty pomohla kongregace, je však potřeba vyčíslit potřebnou sumu (zjistí s. Vojtěcha). 
K tomu p. ředitel vysvětlil, co by se stalo, kdybychom začali opravdu vybírat školné; především 
bychom nedostali celou dotaci (při dotaci např 90% bychom museli vybrat cca 3 700 Kč na žáka/rok, 
při dotaci 60% cca 13 000,- Kč / žák/rok). Jako jediná z círk. škol píšeme žádosti o granty, dotace, 
letos byly realizovány tři granty z pěti. 
V červnu 2006 byl předán zákonným zástupcům budoucích žáků školy sponzorský dopis spolu se 
složenou, v září obdrží tyto dopisy stávající žáci. 
V posledním roce byly  sponz.dary ve výši 300 000,-- Kč.  
 
Ad3) Harmonogram  
 p. ředitel: dle ŠZ § 168 se ŠR vyjadřuje  ke vzdělávání 
- profilu maturity 
- k ŠVP 
- výroční zprávě – bude poskytnuta školské radě v první 
dekádě října k projednání a schválení, odevzdána musí být do 31. 10. K tomu p. předseda (po domluvě 
s p. Novotným) ŠR zasedne v nejbližších dnech po 18. 10. 2006 
- školnímu řádu – ředitel podal informace z pedagogické rady 
(27. 6. 2006), na níž byly schváleny změny 1) omlouvání absence 18letých pozměněno dle návrhu 
ředitele tak, že zletilí žáci musí mít omluvenku podepsánu tím, kdo má vyživovací povinnost, nebo 
příslušnou institucí (doplněno, dříve omlouval jen lékař). 2) Žák může být podmíněně vyloučen nebo 
vyloučen tehdy, když v průběhu školního vyučování nebo na akci pořádané školou způsobí vážnou 
újmu na zdraví nebo majetku spolužáků nebo zaměstnanců školy či majetku školy. 
- pravidla pro hodnocení žáků – beze změn 
- koncepce školy – bude předána s výroční zprávou 
- návrh rozpočtu – až v prosinci 2006 
- rozbor hospodaření za uplynulý rok  – v březnu 2007 
- inspekční zpráva – nebyla inspekce        
 
Ad 4)    Předseda ŠR požádal o upřesnění harmonogramu práce a kladl důraz na tvorbu  ŠVP – ředitel 
sdělil, že první výstupy by měly být v pololetí, že v přípravném týdnu proběhne schůzka kvůli 
stanovení okruhů a následně se začně na ŠVP v předmětových komisích pracovat, neboť nG se podle 
nich začne učit od 1. 9. 2007. Na podzim proběhne evaluace žáků. 
Z diskuse o státní maturitě: je otázka, zda-li proběhne ve stanoveném termínu (šk. roce 2007/8); je 
však potřeba připravit se a sepsat představy vyučujících, připomínky a náměty – bude realizováno 
v září.  
Další návrhy:  
Na pedagogické radě školy 27. 6. 2006 bylo ředitelem sděleno, že vyučující má na výletech a akcích 
školy absolutní zodpovědnost, že musí na studenty neustále dozírat nejen během dne, ale i v průběhu 
noci. Vyžaduje-li se po vyučujících takováhle absolutní zodpovědnost (nemluvě ani o fyzických 
možnostech učitele), měli by být za svou práci náležitě oceněni. Nemá-li škola na odměny peníze, 
nechť je učitelům umožněno vybírat si za výlety náhradní volno. Je otázkou, na kolik dní by měl nárok 
(na výletě totiž učitel musí pracovat 24 hodin).  
Žádost zástupců žáků, aby byla při sestavování rozvrhu hodin brána v potaz hygiena práce.    
Pro ng návrh od p. Motúzové na dopolední a odpolední vyučování nebo alespoň delší přestávku na 
oběd; p. Motúzová totiž tlumočila poznámku rodičů: v tomto školním roce chodili někteří žáci podle 
rozpisu na obědy až ve 14.30 hod. – je to nešťastná volba pro tento věk. 
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Ad5)    ŠR v příštím školním roce zasedne a předmětem jednání budou: 

1.  10/06   –  výroční zpráva, státní maturity, koncepce 2006/07 
    2.  1-2/07  –  rozpočet školy, ŠVP, evaluace 

 3.  4/07     –  zpráva o  hospodaření, rozpočet 
 
 
 
 
 
Zapsala: E. Motúzová      Schválil : P. Odstrčil 
                                                                                                      předseda školské rady 
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