
5. schůzka Školské rady CMSPgŠaG, Lerchova 63, Brno 
 

Termín konání: úterý 24. dubna 2007  v 15.00 hod., jazyková učebna CMSPgŠaG 
Přítomni: všichni členové ŠR,  ředitel školy a zástupce pro ekonomiku s. Vojtěcha 
 
Program  (harmonogram práce na klíčových tématech pro šk. rok 2006/2007  byl stanoven 28.6.2006) 
1) Kontrola plnění zadaných úkolů 
2) Rozpočet školy 
3) Zpráva o hospodaření 
4) Model nové maturitní zkoušky 
5) ŠVP 
6) Evaluace 
7) Nové návrhy a připomínky jednotlivých členů rady 
8) Náměty k příštímu jednání 
 
 
Průběh jednání 
Ad 1) Kontrola plnění úkolů 
Předseda ŠR zahájil schůzku a vysvětlil důvody jejího odkladu o cca  dva měsíce. 
Odkládání věcí žáků v průběhu jejich oběda na chodbě v přízemí školy - skříňky pro 
současnou PL 4 budou přesunuty do suterénu a na jejich místo se umístí regál. Mohlo by se 
stihnout do prázdnin 2007.  
Počítače do jednotlivých učeben -  brzdí finanční prostředky. 
Toalety v suterénu - v plánu. 
Učebny v suterénu – neodpovídají předpisům, budou využívány jinak, např. jako klubovny 
HV či VT. 
Půdní vestavba – existuje studie, JMK vyhlašuje granty, ale pro tento účel ne.  
Církevní školy se předběžně domlouvají na projektovém manažerovi, který by se věnoval 
získávání peněz prostřednictvím grantů pro několik škol najednou. Mělo by být předmětem 
jednání na schůzce s biskupem 6. 6. 2007. 
Propagace školy – naše škola každoročně propaguje svou činnost na DOD, na Veletrhu SŠ, 
zasíláním letáků školy skrze Acta Curiae do farností, zadáváním inzerátů v tisku. 
Profilace gymnázia – chybí profilace, abychom přitáhli pozornost . Dle ředitele jsme 
specifičtí tím, že máme rozšířenou výuku tvořivých předmětů až do sexty, poté navazují 
volitelné dějiny hudby a umění. Již v letošním roce se bude na G maturovat z těchto 
předmětů. 
Pobyt žáků venku na hřišti za pěkného počasí – dozor, který je v suterénu, by o přestávkách 
hlídal i venkovní prostory. O přestávkách se na hřištích pohybuje větší množství žáků, 
především z nižšího G. 
Hluk na chodbách během vyučovacích hodin – zmizel by, kdyby docházelo k včasnému 
nástupu učitelů do hodin a včasném odchodu skupin žáků jdoucích na nějakou akci 
z vestibulu budovy. Seznam volných učeben neodpovídá realitě, v některých se např. učí 
klavír. 
Ročníkové práce na G – vedení školy podporuje, otázkou zůstává jednotnost zpracování a 
způsob prezentace. 
Požadavky na rozvrh hodin - do konce dubna mají být předány zástupkyni Palečkové, ŠR 
žádá, aby při tvorbě rozvrhu bylo dbáno o dodržování hygieny práce.   
Učebnice pro sociálně slabé žáky – předmětové komise sestavily seznamy učebnic, které jsou 
k dispozici. Je otázkou, jak posoudit sociální potřebnost, dle ředitele je třeba se zasadit o 
změnu požadavku ze zákona. 
 
Ad 2)  Rozpočet školy 2007 



ŠR byla seznámena s rozpočtem školy (viz tabulka u sestry Vojtěchy nebo u předsedy ŠR). 
Lze očekávat navýšení prostředků z projektů (Renovabis), za integrované žáky, za navýšení 
hodin na G, za neparalelní třídy, a také za asistenta integrovaných žáků.   
Tarify učitelů budou navýšeny od 1. 5. 2007, dle ředitele není pravda, že do května učitelé 
dotují školu, mzdy se nezvyšují, aby na konci roku byly peníze. 
Podle ředitele bude zrušen odbor 46 na MŠMT a předběžné informace říkají, ze „spadneme 
pod kraj“. 
 
Ad 3)  Zpráva o hospodaření školy v roce 2006 
S. Vojtěcha okomentovala hospodaření školy, nepatrný zisk byl přesunut do sociálního fondu. 
ŠR zprávu přijala. 
 
Ad 4)  Nová maturita 
Ředitel sdělil své představy a odmítl písemný návrh nové praktické maturitní zkoušky na 
VHC, jehož autorem je učitel Vojtěch Veselý. Na příští radě v červnu podá ředitel písemné 
zdůvodnění, proč návrh Veselého odmítá. 
 
Ad 5)  ŠVP 
ŠVP se plní dle harmonogramu, v červnu se k jeho už hotové verzi vyjádří ŠR. 
 
Ad 6)  Evaluace 
Evaluace se musí ze zákona provést nejméně jednou za dva roky, je součástí výroční zprávy. 
Po 30. červnu už nebude možné na anketu odpovídat, výsledky budou průběžně zveřejňovány, 
celkové vyhodnocení bude hotové nejpozději 1. 9. 2007. 
ŠR se domnívá, že anketa má malou výpovědní hodnotu, kvůli nešikovné stylizaci otázek 
mají žáci tendenci odpovídat kladně, anketa navíc vůbec nezohledňuje školy, zda jde o žáka 
VHC, Pl či G. Za dva roky se bude anketa opakovat, patrně dojde k rozdělení dotazníku. 
Dotazník učitelů skončil v průměrných hodnotách, výsledek bude zveřejněn ve sborovně či na 
počítači (U). 
 
Ad 7)  Další připomínky a žádosti 
Pl 4 – žádost o zajištění odborného suplování za déle nemocného učitele alespoň v maturitním 
ročníku. 
G – mají-li žáci 9 vyučovacích hodin v tahu, vše je dle ředitele v pořádku, neboť potřebnou 
pauzu zajišťuje půlhodinová přestávka. Otázkou ovšem zůstává skladba odpoledních hodin. 
Školní výlety – není povinnost je organizovat, dozor tvoří třídní a vyučující, kterého si vybere 
kolektiv třídy. 
Vodácké kurzy – doporučuje se na G a Pl, povinné jsou jen na VHC. 
Zkoušení o přestávkách – žáci si stěžují, že někteří vyučující příliš přetahují hodiny a že i po 
zvonění, o přestávkách, čekají na vyzkoušení.  
Tělocvična – ředitel stručně představil projekt nové tělocvičny (cca 45 – 50 milionů Kč), investorem 
budou obě školy. 
Elektronická třídnice – zájem projevil zástupce rodičů, ředitel se obává, že by skončila komunikace 
mezi rodiči a učiteli, že by rodiče přestali chodit na třídní schůzky, resp. hovorové hodiny. 
Nařízení vlády č. 75/2005 Sb. – nařízením vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací povinnosti se 
škola řídí, učitelé podle něj učí, stejně tak i oba zástupci z řad pedagogických pracovníků, jejichž malé 
množství odučených hodin (9 a 4) je dáno tím, že se celé vedení společně stará o všech 16 tříd. Neplatí 
tedy to, co bylo přibližně v roce 2003 řečeno na pedagogické poradě a o čem je přesvědčen 
pedagogický sbor, že zástupkyně Koukalová se stará o gymnázium a Palečková o pedagogickou školu. 
Noví členové ŠR – ředitel oznámil, že se rozhodl doplnit ŠR o zbývající dva členy za zřizovatele, a 
novými členy ŠR jmenoval členy vedení školy, výchovnou poradkyni pro gymnázium MVDr. Helenu 
Múčkovou a zástupkyni pro ekonomiku školy Mgr. Hanu Černou (S. Vojtěcha). 
 



Příští zasedání školské rady proběhne na konci června, hlavním tématem bude ŠVP. 
 
 
 
Zapsali:  E. Motúzová, P. Odstrčil       Schválil P. Odstrčil  
 
 
V Brně 2. května 2007 
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