Zápis z 20. jednání Školské rady CMGaSOŠPg Brno, Lerchova 63
Termín konání: 30. 1. 2013, 15:00 – 15:30
Přítomni:
členové Školské rady (ŠR):
a) zástupci za zřizovatele:
Marie Jančíková (S. Pavla),
Mgr. Ludmila Šimšíková (S. Hedvika);
b) zástupci rodičů:
Mgr. Lenka Herzová,
Ing. Stanislav Daněk;
c) zástupci učitelů:
Mgr. Monika Vondráková, Ph.D. (S. Cyrila),
Mgr. Ing. Jaroslav Smékal;
Omluveni:
zástupci za zřizovatele:
Zdeňka Kyseláková (S. Mlada),
Helena Bystřická (S. Ludmila);
zástupci učitelů:
Mgr. Vojtěch Veselý,
Mgr. Lukáš Synek;
zástupci studentů:
Matěj Klíma,
Jakub Lepold.
Program:
Webové stránky školy
Schůzka ŠR byla svolána na podnět M. Vondrákové s cílem řešit trvalý neuspokojivý stav
webových stránek školy. Vedle dosud nesplněného požadavku na prokazatelné zveřejnění
tematických okruhů (ne otázek) z jednotlivých předmětů k maturitní zkoušce se jedná
především o zastaralé údaje (např. historie školy), nepřesné údaje (charakteristika
jednotlivých oborů), nedostatečné informace o chystaných akcích uvedených v kalendáriu či
absenci stránek předmětových komisí.
V diskusi se přítomní členové dozvěděli o dobře fungujícím systému aktualizací webových
stránek na CMcZŠ, založeném na decentralizaci, kdy mohou pověření zaměstnanci školy
bezprostředně reagovat na aktuální dění. Tím se sníží riziko zastarávání zveřejněných
informací, a škola je tak neustále v přímém kontaktu s veřejností.
Členové se také dozvěděli o chystaném zásadním přetvoření tamních webových stránek,
kterým bude pověřena profesionální firma.
V reakci na toto ŠR doporučuje vedení školy:
1. neodkladnou opravu chyb ve zveřejněných seznamech maturitních okruhů;

2. opravu zastaralých informací;
3. v návaznosti na zkušenosti z CMcZŠ pouvažovat o zaměstnání profesionální firmy za
účelem vylepšení webových stránek školy (vytvořit stránky předmětových komisí s
odpovídající grafikou a možností decentralizované aktualizace informací atd.);
4. při hledání optimálního řešení se inspirovat kvalitně provedenými webovými stránkami
jiných středních škol.
ŠR si uvědomuje nutnost výborného fungování webových stránek nejen při komunikaci
s veřejností, ale i ve vnitřním chodu školy. Domnívá se, že toto výborné fungování je
zapotřebí zajistit i navzdory skutečnosti, že se tím určitým způsobem zvýší nároky na
pedagogy školy.
V Brně dne 30. 1. 2013
Zápis zpracovali:
Ing. Mgr. Jaroslav Smékal, předseda ŠR,
Mgr. Monika Vondráková, Ph.D. (S. Cyrila), místopředsedkyně ŠR

