Zápis ze 15. jednání Školské rady (ŠR) CMGaSOŠPg Brno, Lerchova 63
Termín konání: 25.10.2010, 15.30 – 18.00 hod.
Přítomni:
- členové Školské rady, omluvena s. Václava Dudová, která pověřila zástupem s.Vojtěchu Černou
- k jednání přizván ředitel školy Mgr. Ing. Jiří Haičman
Předseda ŠR přivítal přítomné členy a seznámil je s nově zvoleným zástupcem za zletilé žáky
Štěpánem Karáskem z oktávy gymnázia.
Program:
1. Kontrola plnění úkolů
2. Granty a projekty, zahraniční cesty
3. Elektronická evidence klasifikace a absence, systém výkazů zaměstnanců školy
4. Výroční zpráva 2009/2010, Koncepce pro školní rok 2010/2011, řády
5. Zpráva ŘŠ – výsledky ze státní kontroly ČŠI
6. Nové návrhy a připomínky jednotlivých členů rady
Ad1) Kontrola plnění úkolů
Byl dohodnut termín návštěvy ze strany Gymnázia Melitopol, Ukrajina a to cca na začátek
května 2011. Ubytování bude zajištěno hromadně s pomocí zřizovatele školy.
Místo původně plánovaného zájezdu do Francie proběhne ve stejném termínu tj. 12.6 – 20.6.2011
výměnný pobyt studentů tříd G5,G6 a G7 a studentů Lycea v Rennes. Ještě předtím v termínu od
4.4.2011 přijede 30 studentů s pedagogickým doprovodem z Francie do Brna. Zahraniční návštěvníci
budou ubytováni v rodinách přihlášených studentů.
Souvislá odborná praxe části studentek čtvrtých ročníků poprvé proběhne i ve Stuttgartu a to
v termínu 6. – 20.12.2010. Ubytování zajistí místní Charita.
Odkládání tašek a batohů s učebními pomůckami na vyhrazených místech v průběhu oběda stále
není dořešeno. J Smékal navrhl provést jasné vyznačení prostoru pro odkládání studentských
zavazadel. Organizaci prostoru v době oběda musí kontrolovat příslušná služba.
Ad2) Projekty, granty, zahraniční cesty
Ředitel školy podal podrobnou zprávu, která je přílohou tohoto zápisu.
Ad3) Elektronická evidence klasifikace
Škola používá elektronický systém SaS, který je připraven k zápisu klasifikace a absence studentů
pro potřebu třídních a učitelů jednotlivých předmětů. V tomto školním roce bude tento systém učiteli
dobrovolně využíván na zkoušku. Poté proběhne vyhodnocení a případné zavedení pro všechny
učitele.
Výměnou za toto komfortní průběžné informování rodičů je možné nesvolávat hovorové hodiny
v lednu a v červnu, kdy je klasifikace již takřka rozhodnuta.
K tomuto bodu zástupce za nezletilé žáky Ing. Daněk požaduje specifikaci, která známka má jakou
váhu při končeném hodnocení. Tímto dojde ke zpřehlednění a sjednocení způsobu známkování a
hodnocení žáků.
Zástupce za zletilé studenty požaduje, aby byl počet zamečkaných hodin zveřejněn spolu se
známkováním, jelikož tito studenti se v současnosti mohou omlouvat sami.
Systém výkazů pedagogů
Ředitel školy k systému výkazů pedagogů oznámil, že jsme se vrátili ke kompromisnímu
měsíčnímu vykazování práce, kdy odborné suplování je placeno ve 100% výši oproti 200%

v předchozím období. Spojované hodiny jsou kompenzovány 25% hodnoty.
Zprávy o financování ze strany MŠMT nejsou nijak příznivé. Škole bylo oznámeno, že 10% zatím
vázaných prostředků od počátku kalend. roku již nebude škole vyplaceno.
Nejistým zůstává rozpočet kalendářního roku 2011, vzhledem k avizovaným změnám v systému
financování. Dlouhodobě je tento stav neudržitelný, jelikož všichni zaměstnanci školy zůstávají
takřka na čistých tarifech, bez příplatků.
Ad 4) Výroční zpráva 2009/2010, Koncepce pro školní rok 2010/2011, řády
Výroční zpráva 2009/2010
Drobné úpravy a připomínky budou řešeny ředitelem školy.
Školská rada po připomínkách schválila Výroční zprávu CMGaSOŠPg Brno za školní rok
2009/2010.
Koncepce na školní rok 2010/2011
Školská rada projednala Koncepci na školní rok 2010/2011.
Obor Pedagogické lyceum zahájí vzdělávání podle ŠVP od 1.9.2012, nikoliv o rok dříve, než je
nutno, jak zněl původní návrh. Zde bude třeba ještě dořešit sporné body, zejména v časovém rozvržení
hodin jednotlivých předmětů.
Školní řád a Klasifikační řád (nově nazvaný Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) –
dodatky
Dodatky ke Školnímu řádu a Klasifikačnímu řádu byly po odstranění formálních chyb a nedostatků
školskou radou schváleny.
Všechny tyto 3 dokumenty budou po příslušných úpravách zveřejněny na webových stránkách
školy.
Ad 5) Zpráva ŘŠ – výsledky kontroly ČŠI
Škola v průběhu kontrolního období vydala dodatky školního řádu, přílohou jsou dodatky Pravidel
pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.
Požadavek na ČŠI metodicky vést školy při tvorbě těchto řádů nebyl akceptován.
Ad 6) Nové návrhy a připomínky jednotlivých členů rady
Školní výlety na jaře
Zástupci učitelů žádají vedení školy, aby bylo vydáno doporučení nejezdit na školní výlety v době
po maturitě od 30. května do 17. června (po dobu 3 týdnů). Obzvláště potřebné je toto organizační
opatření u předmětů, kde se kromě znalostí jedná také o výcvik dovedností, jež nutně potřebují
pravidelnost.
Předmětové komise
Zástupci učitelů navrhují, aby vznikla vedle předmětové komise německého jazyka analogická
komise pro francouzský jazyk, protože by se tak adekvátněji vyjádřilo postavení obou druhých cizích
jazyků a tato organizační změna by mohla vést k intenzivnější spolupráci učitelů.
Zápisy z jednání předmětových komisí by měly být přístupné všem učitelům na školním disku„U“.
Tyto zápisy by neměly být jen formální, ale skutečně informativní.
Stavební úpravy
Předseda ŠR navrhuje, aby byla izolační vrstvou odhlučněna celá stěna mezi učebnou pracovního
praktika a jazykovou učebnou P00. Obě sousedící učebny se totiž již v současné době využívají
převážně k výuce jazyků.
Přílohy
1) Granty a projekty
Zapisovatel: Eliška Motúzová
Upravili a schválili:
Ing. Mgr. Jaroslav Smékal, předseda ŠR, PhDr. Dagmar Peňázová, místopředsedkyně ŠR

