
Zápis z 29. jednání Školské rady (ŠR) CMGaSOŠPg Brno, Lerchova 63 

 

Termín konání: 12. 10. 2015, 16:30 – 18:30 

Přítomni: 

a) členové Školské rady (ŠR):a) jmenováni za zřizovatele: 

    Mgr. Magdaléna Kratochvílová – s. Immaculata 

    Marie Jančíková – s. Pavla 

    Mgr. Ludmila Šimšíková – s. Hedvika 

   Anna Hunčová – s. Simeona 

b) zvolení zástupci rodičů: 

    Ing. Stanislav Daněk 

    MUDr. Antonín Pokorný 

c) zvolení zástupci učitelů: 

   PhDr. Ludmila Svrčulová 

   Mgr. Monika Vondráková, Ph.D. 

   Mgr. Ladislav Zemánek – předseda ŠR 

d) zvolení zástupci studentů 

   Jan Brzobohatý 

   Barbora Palátová 

 

Omluveni: 

Mgr. Vojtěch Veselý 

 

K jednání přizváni: 

ředitel školy Mgr. MgA. et MgA. Štěpán Policer 

 

Program: 

1. Přivítání 

2. Slovo ředitele k Výroční zprávě za školní rok 2014/15 

3. Projednání zprávy a diskuze 

4. Schválení  

 

ad1) 

Předseda přivítal přítomné členy ŠR a uctivě vyzval p. ředitele k přiblížení informací vyskytujících se 

ve Výroční zprávě za školní rok 2014/15. 

 

ad2)  

Ředitel školy informoval přítomné o celkově zpracované Výroční zprávě a možnosti jejího 

případného doplnění. Nastínil také vize do budoucnosti: 

- posílení motivace studentů, aby byla zvýšena možnost přijetí na vysoké školy i na přírodovědné 

obory, 

- spolupráce s Masarykovou univerzitou Brno – naše škola by se stala její fakultní školou – 

možnost praxí vysokoškolských studentů u nás ve škole, 

- prohloubení spolupráce s dalšími církevními školami v Brně (Biskupské gymnázium, CMcZŠ 

Lerchova 65, Církevní střední zdravotnická škola Grohova), 

- mezinárodní spolupráce s Gymnáziem sv. Františka v Levoči, 

- hledáme partnerskou školu v Anglii, 

- budoucí požadavek pro předmětové sekce, aby si stanovily cíle a ve Výroční zprávě zhodnotily. 

 

 

 



ad3) 

Výroční zprávu obdrželi všichni členové ŠR předem, měli tedy možnost se s ní podrobněji 

seznámit, ale přesto byli potěšeni informacemi, které jim objasnil ředitel školy a také nastínil 

další perspektivy aktivního počínání. 

MUDr. A. Pokorný se velmi pochvalně vyjádřil nejen k aktivitám školy, ale i výborně 

propracované Výroční zprávě školy. Projevil zájem o možnosti srovnávacích testů pro 

studenty školy v anglickém jazyce, zajímal se také, jak se pečuje o důchodce a dotázal se po 

možnostech většího zapojení rodičů do spolupráce se školou. 

Ing. S. Daněk také vznesl pochvalná slova k úrovni vzdělávání ve škole a připojil se 

k prohloubení jazykové vybavenosti studentů. 

 

ad4) 

Po drobných úpravách a doplněních byla Výroční zpráva za školní rok 2014/15 jednohlasně 

schválena. 

 

Ve velmi přátelské atmosféře bylo opět jednání zakončeno. 

 

 

 

V Brně dne 19. 10. 2015 

 

Zápis zpracovali: 

Mgr. Ladislav Zemánek, předseda ŠR, 

PhDr. Ludmila Svrčulová, místopředsedkyně ŠR 


