
Zápis ze 41. jednání Školské rady (ŠR) CMGaSOŠPg Brno, Lerchova 63 

Termín konání: 31. 10. 2019, 16:00 – 17:50 hod. 

Přítomni: 

členové Školské rady (ŠR): 

a) jmenováni za zřizovatele: 

    Mgr. Ludmila Kadlčíková, s. Františka 

    Anna Hunčová, s. Simeona  

b) zvolení zástupci rodičů: 

    Mgr. Veronika Hanáková 

    c) zvolení zástupci učitelů: 

   Mgr. Ladislav Zemánek  

   PhDr. Ludmila Svrčulová 

   Mgr. Vojtěch Veselý 

   Mgr. Dominika Močubová 

d) zvolení zástupci studentů 

        Jan Míček (Pg) 

Nepřítomni (omluveni): 

Andrea Syrovátková (G), Mgr. Pavla Míčková, Mgr. Magdaléna Kratochvílová - s. Immaculata,  

Mgr. Ludmila Šimšíková, s. Hedvika 

Hosté: 

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

Vedoucí školního klubu Bc. Josef Přehnal 

 

Program: 

1. Přivítání. Modlitba  

Předseda Školské rady přivítal všechny přítomné. 

Společnou modlitbu k zahájení jednání vedla s. Simeona. 

2. ŠVP (školní vzdělávací program) pro Školní klub  

Vedoucí školního klubu Bc. Josef Přehnal podrobně seznámil s aktivitami, které se odehrávají 

ve školním klubu. Zmínil se také o dalších plánovaných akcích a zdůraznil pravidla, která je 

třeba, aby děti ze školního klubu dodržovaly. 

3. Výroční zpráva školy za školní rok 2018/19 

Pan ředitel také velmi podrobně obeznámil všechny přítomné s Výroční zprávou školy. Vyzdvihl 

budovatelské proměny, které se ve škole uskutečnily, omlouval se za hluk a prašné prostředí při 

rekonstrukčních pracích a ocenil aktivity, které všichni zaměstnanci během školního roku 

2018/19 vykonali. 

Všichni přítomní hlasováním dokument schválili. 

4. Návrh rozpočtu na rok 2020 

Pan ředitel seznámil přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2020 

Všichni přítomní hlasováním dokument schválili. 

5. Různé 

Zástupce studentů se informoval, zda by bylo možné rozmístit šatní skříňky do jednotlivých tříd pro 

jednoho studenta. Nyní jsou studenti společně ve dvojici, skříňka je malá a nepřehledná. 

6. Ukončení a rozloučení 

Na závěr předseda všem popřál pěkný večer. 

V přátelské atmosféře bylo 41. jednání Školské rady zakončeno 

 

 

V Brně 1. 11. 2019  

 

Zápis zpracovali: 

Mgr. Ladislav Zemánek, předseda ŠR, 

PhDr. Ludmila Svrčulová, místopředsedkyně ŠR 


