
Zápis z 36. jednání Školské rady (ŠR) CMGaSOŠPg Brno, Lerchova 63 

Termín konání: 30. 1. 2018, 16:30 – 17:30 

Přítomni: 

členové Školské rady (ŠR): 

a) jmenováni za zřizovatele: 

    Mgr. Ludmila Kadlčíková, s. Františka 

    Mgr. Ludmila Šimšíková, s. Hedvika 

    Anna Hunčová, s. Simeona 

b) zvolení zástupci rodičů: 

    Mgr. Veronika Hanáková 

    Mgr. Pavla Míčková 

c) zvolení zástupci učitelů: 

   Mgr. Ladislav Zemánek  

   PhDr. Ludmila Svrčulová 

   Mgr. Vojtěch Veselý 

d) zvolení zástupci studentů 

    Andrea Hungrová (Pg) 

    Prokop Štěpánek (G) 

 

Hosté: 

Ředitel školy - Mgr., MgA. et MgA. Štěpán Policer 

Ekonomka školy - Mgr. Hana Černá, s. Vojtěcha 

 

Omluveni:  

Mgr. Magdaléna Kratochvílová - s. Immaculata, Mgr. Terezie Lípová 

 

Program: 

1. Přivítání. Modlitba  

2. Volba předsedy a místopředsedy  

3. Schválení hospodaření za rok 2017 

4. Informace o škole 

5. Aktivity školy 

6. Ukončení a rozloučení 

 

ad1)  

Ředitel školy přivítal přítomné, zvláště nově zvolené členy a vedl společnou modlitbu k zahájení 

36. jednání Školské rady. 

ad2) 

Proběhla tajná volba předsedy a místopředsedy Školské rady. Výsledek: Mgr. Ladislav Zemánek – předseda, 

PhDr. Ludmila Svrčulová - místopředseda 

ad3) V písemné podobě bylo předloženo hospodaření školy v roce 2017. S. Vojtěcha všechny přítomné 

velmi detailně seznámila s hospodařením školy v roce 2017 a objasnila uváděné jednotlivé položky. 

Ředitel školy ještě doplnil informaci, že Ministerstvo školství České republiky je velmi zdrženlivé vůči 

církevním školám a nyní je minus 15% na platy učitelů. 

Po podrobném vysvětlení byl tento návrh přítomnými členy Školské rady schválen. 

ad4) Ředitel školy informoval o změnách v personálním obsazení jak v pedagogickém, tak v provozním 

obsazení. Nastínil perspektivy školy a budování dalších prvků. 

ad5) Všichni přítomní velmi pochvalně a živě diskutovali o příznivé atmosféře ve škole, o úspěšných 

akcích školy, např. Dny otevřených dveří a Veletrhu středních škol na brněnském výstavišti,.. 

Probíhající stavební úpravy pokračují dle plánu a zatím bez časového skluzu. 

ad6) V přátelské atmosféře bylo 36. Jednání Školské rady zakončeno a předseda všem popřál hodně sil 

a trpělivosti do dalších dnů. 

 

V Brně 14. 2. 2018  

 

Zápis zpracovali: 

Mgr. Ladislav Zemánek, předseda ŠR, 

PhDr. Ludmila Svrčulová, místopředsedkyně ŠR 


