
Zápis ze 16. jednání Školské rady (ŠR) CMGaSOŠPg Brno, Lerchova 63

Termín konání: 30.3.2011, 15:30 – 18:20 

Přítomni:
– členové Školské rady, omluven zástupce rodičů Ing. Daněk
– k jednání přizváni ředitel školy Mgr. Ing. Jiří Haičman a jeho zástupkyně pro ekonomiku a provoz Mgr. 

Hana Černá (sestra Vojtěcha)

Program:
1) Hospodářská zpráva za rok 2010 + návrh rozpočtu na rok 2011
2) Přijímací řízení 2011
3) Školní vzdělávací program
4) Elektronická evidence na webových stránkách školy
5) Informace o podaných projektech a projektovém manažerovi školy
6) Zahraniční akce
7) Reakce na podněty z minulého zasedání ŠR
8) Další navržené body

Ad 1) Hospodářská zpráva za rok 2010 + návrh rozpočtu na rok 2011

Přítomná zástupkyně ředitele pro ekonomiku a provoz seznámila členy školské rady s Hospodářskou 
zprávou  výdaji a příjmy školy za rok 2010. Vysvětlila tvorbu a vývoj jeho položek. Přítomní neměli 
námitky proti schválení a dokument byl posléze zveřejněn na webových stránkách školy.

Poté seznámila ŠR s návrhem rozpočtu na rok 2011. Konstatovala, že ekonomická situace školy 
neumožňuje ohodnotit učitele podle nových platových tabulek. Návrh rozpočtu na rok 2011 vzala ŠR na 
vědomí.

Ad 2) Přijímací řízení 2011
Ředitel školy seznámil ŠR s počtem přihlášek na jednotlivé obory pro školní rok 2011/2012. 

Konstatoval že na všechny obory je víc než dvojnásobný počet uchazečů, než naše škola nabízí míst, a to 
i náš nový obor PMP (Předškolní a mimoškolní pedagogika).

 Ad 3) Školní vzdělávací program
Předseda ŠR urgoval požadavek, aby studentům vyššího gymnázia byla v septimě a  oktávě umožněna 

profilace prostřednictvím dvouletého volitelného semináře z jazyka. Toto řešení jazykáři požadovali u 
koordinátorky ŠVPjiž před jarními prázdninami na začátku března a naléhají na jeho projednání, aby 
studenti již v příštím školním roce nebyli o tuto možnost připraveni.  Tato změna ŠVP by přitom jen 
umožnila zachování tohoto volitelného semináře, tak jak jej mají dnešní septimáni.

Zástupce studentů Štěpán Karásek prohlásil, že mnohým studentům nevyhovuje systém výběru 
volitelných předmětů, kdy je tento výběr omezen nejen počtem přihlášených studentů, ale i na sebe 
vázanými skupinami předmětů, které je třeba přijmout jako celek. Předseda ŠR navrhl, aby místo 
stávajícího byl zaveden jednoduchý systém, kdy by prvotně rozhodoval zájem studentů, tedy počet 
přihlášených do jednotlivých seminářů. I když se může zkomplikovat tvorba rozvrhu, takový stav bude 
více vyhovovat vzdělávacím potřebám studentů. Minimální počet pro otevření semináře by samozřejmě 
musel zůstat zachován z ekonomických důvodů.

Ad 4) Elektronická evidence na webových stránkách školy
Zástupce ředitele školy Mgr. Libor Marek uvedl, že ze strany rodičů je o možnost sledovat evidenci 

docházky a klasifikace velký zájem. Jen nemnoho učitelů ale zapisuje údaje do této elektronické 
evidence. Bude potřeba vyhodnotit zkušební provoz a posléze vydat rozhodnutí o povinném zavedení či 
nezavedení pro všechny.

Místopředsedkyně ŠR poznamenala, že jí nevyhovují některé konkrétní formální stránky celého 
systému a žádala jejich úpravu.



Předseda ŠR se přimluvil za prodloužení zkušební doby, jelikož učitelé, studenti a rodiče ještě potřebují 
více času, aby se mohli naučit systém náležitě využívat.       

Ad 5) Informace o podaných projektech a projektovém manažerovi školy
Ředitel školy podal informaci o projektech a práci projektové manažerky paní Havlíčkové za uplynulé 

období.
Místo bylo zřízeno za finanční pomoci Úřadu práce z projektu Šance pro vás. Škola je povinna po 

ukončení práce projektového manažera, což je v listopadu 2011, podržet toto místo ještě dalších 6 měsíců 
na své náklady. 

Místopředsedkyně ŠR konstatovala, že kvalita práce projektové manažerky nesplňuje očekávání. Bylo 
by zapotřebí získat na toto místo pracovníka s lepší jazykovou, komunikační a finanční erudicí.

Ad 6) Zahraniční akce
Byly zmíněny akce, které jsou podrobně pojednány na webových stránkách školy, zejména ty 

organizačně náročnější - návštěva francouzských studentů partnerského gymnázia Lycée Saint Vincent z 
Rennes, studium našich studentů na vídeňském gymnáziu Sacré-Cœur a návštěva studentů gymnázia 
Melitopol.
   Zejména k posledně uvedené akci se vyjádřila sestra Václava Dudová. Uvedla, že považuje  za dobré, 
aby se  naši studenti zajímali také o život na východě a v chudších zemích. Program garantuje vedení 
školy, které pověřilo koordinací akce prof. Mohrovou. Zapojeni budou studenti a učitelé, kteří projeví 
zájem.

Ad 7) Reakce na podněty z minulého zasedání ŠR
Přítomní chtějí vyjádřit poděkování těm třídním učitelům, reagovali na výzvu z předchozího zasedání 

ŠR a naplánovali výlet se třídou v době 3 týdnů konání maturit. I když je to stálo jisté organizační úsilí, 
umožní tak nenarušit průběh regulérní výuky mimo tuto objektivně nutnou dobu.

  
Ad 8) Další navržené body

Předseda ŠR přednesl návrh na propojení 2 konzultativních orgánů fungujících v rámci školy a sice 
Školskou radu a Studentský parlament. Doporučil, aby se zástupce studentů účastnil zasedání obou, a 
kromě něj i další člen ŠR podle vzájemné dohody. Tito dva by přímo umožnili vzájemnou informovanost 
o podstatných bodech jednání. Ředitel školy prohlásil, že tomu nic nebrání.        

Zapsala: Eliška Motúzová 
Upravili a schválili: 
Ing. Mgr. Jaroslav Smékal, předseda ŠR,  PhDr. Dagmar Peňázová, místopředsedkyně ŠR


