
Zápis z 40. jednání Školské rady (ŠR) CMGaSOŠPg Brno, Lerchova 63 

Termín konání: 29. 8. 2019, 16:00 – 17:00 hod. 

Přítomni: 

členové Školské rady (ŠR): 

a) jmenováni za zřizovatele: 

    Mgr. Ludmila Kadlčíková, s. Františka 

    Anna Hunčová, s. Simeona 

    Mgr. Magdaléna Kratochvílová - s. Immaculata 

    Mgr. Ludmila Šimšíková, s. Hedvika 

b) zvolení zástupci rodičů: 

    Mgr. Veronika Hanáková 

    Mgr. Pavla Míčková 

c) zvolení zástupci učitelů: 

   Mgr. Ladislav Zemánek  

   PhDr. Ludmila Svrčulová 

   Mgr. Vojtěch Veselý 

   Mgr. Dominika Močubová 

d) zvolení zástupci studentů 

    Andrea Syrovátková (G) 

Nepřítomni (omluveni): 

     Jan Míček (Pg) 

Hosté: 

Ředitel školy - Mgr., MgA. et MgA. Štěpán Policer (POL) 

Zástupce ředitele školy – Mgr. Marie Javorová (JAV) 

 

 

Program: 

1. Přivítání. Modlitba  

2. Aktualizace Školního řádu na šk. r. 2019/20, hlasování  

3. Změny ve ŠVP (školním vzdělávacím programu) 

4. Změny ve ŠVP (školním vzdělávacím programu) pro Školní klub 

5. Prohlídka školy – zvláště zrekonstruovaných prostor 

6. Ukončení a rozloučení 

 

ad1)  

Předseda Školské rady přivítal přítomné. 

Společnou modlitbu ke společnému jednání vedla s. Immaculata. 

 

ad2) 

Zástupkyně ředitele školy JAV provedla podrobný výklad ke změnám ve Školním řádu a upozornila 

 na změny, které byly do řádu doplněny. 

Všichni přítomní výše uvedenou Zprávu schválili. 

 

ad3)  

▪ Organizace výuky informatiky v primě gymnázia. 

▪ Úprava učebních plánů ve výuce českého jazyka.  

▪ Reorganizace výuky náboženství a etické výchovy (pouze změna učebního plánu na pedagogické  

   škole, volba zůstává). 

Dokument je zveřejněn na stránkách školy (www.cmgp.cz) 

Všichni přítomní hlasovali za provedené změny. 



Ad4)  

Dokument je zveřejněn na stránkách školy (www.cmgp.cz) 

Všichni přítomní hlasovali za provedené změny. 

 

Ad5) 

Následovala prohlídka školy, kde pan ředitel seznámil členy Školské rady s novými úpravami, 

které proběhly během prázdninových dnů. Byl vyjádřen velký obdiv nad vykonanou prací. 

 

Ad6) 

Na závěr předseda všem popřál pěkný večer a klid při práci v dalších dnech. 

V přátelské atmosféře bylo 40. jednání Školské rady zakončeno.  

 

 

 

V Brně 29. 8. 2019  

 

Zápis zpracovali: 

Mgr. Ladislav Zemánek, předseda ŠR, 

PhDr. Ludmila Svrčulová, místopředsedkyně ŠR 


