ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉ RADY CMGASOŠPG V BRNĚ
ZA OBDOBÍ OD 1. 12. 2005 DO 31. 10. 2008

V souladu s čl. 8 Jednacího řádu Školské rady Cyrilometodějského gymnázia a střední
odborné školy pedagogické Brno (dále jen ŠR) v této zprávě ŠR informuje o výsledcích své
činnosti za roky 2005 až 2008. Zpráva je určena pro zákonné zástupce žáků školy, zletilé
studenty, pracovníky školy a zřizovatele.
Školská rada CMGaSOŠPg v Brně byla zřízena v souladu se zák.č.561/2004 Sb. (školský
zákon) dne 1. prosince 2005 rozhodnutím ředitele školy Ing. Mgr. Jiřího Haičmana. Za členy ŠR
byla jmenována s. Václava Marie Dudová (zástupce zřizovatele) a byli zvoleni Eliška Motúzová
a Ing. Mojmír Novotný (zástupci nezletilých žáků), Jan Ženatý (zástupce zletilých žáků), PhDr.
Dagmar Peňázová, Mgr. Petr Odstrčil a Mgr. Libor Marek (zástupci pedagogických pracovníků).
Na svém prvním zasedání ŠR zvolila za předsedu Mgr. Petra Odstrčila. V červnu roku 2007
odstoupil Mgr. Petr Odstrčil a Jan Železný. Jejich místo zaujali Ing. Mgr. Jaroslav Smékal
(zástupce pedagogických pracovníků) a Petr Martínek (zástupce zletilých žáků). V říjnu roku
2007 byl novým předsedou ŠR zvolen Ing. Mojmír Novotný.
V roce 2005 se ŠR sešla jedenkrát (14.12.2005), v roce 2006 třikrát (29.3., 28.6. a 25.10.
2006), v roce 2007 třikrát (24.4., 26.6. a 24.10.2007), v roce 2008 třikrát (25.3., 19.6. a
22.10.2008). Jednání probíhala v souladu s platným jednacím řádem ŠR. Náměty k jednání
vzešly z předchozích zasedání, e-mailové schránky ŠR a z dotazů a žádostí ze strany rodičů,
studentů a zaměstnanců školy. Z jednotlivých zasedání byly pořízeny zápisy, které jsou k
dispozici u předsedy rady a též veřejně přístupné na internetových stránkách školy –
www.cmsps.cz.
ŠR na svých jednotlivých zasedáních mimo jiné:
 Schvalovala:
o Výroční zprávu 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008
o změny Školního řádu
 Projednávala:
o návrh rozpočtu 2006, 2007,2008
o změnu statutu a názvu školy
o Zprávu o hospodaření školy 2005, 2006, 2007
o Koncepci školy 20052006, 2006/2007, 2007/2008
 Předkládala různé návrhy a připomínky:
o evaluace školy
o profilace gymnázia
o státní maturita, maturita na VHČ
o tvorba ŠVP
o tvorba plánů a rozvrhů na jednotlivé školní roky
o suplování – organizace, sledování a odměňování
o učebnice pro sociálně slabší žáky
o granty – spolupráce s koordinátorem, tvorba projektů
o stavební úpravy a vytápění školy
o využívání počítačové sítě
o odkládání věcí u jídelny, dozor při výdeji oběda

V Brně 04.11.2008
Ing. Mojmír Novotný
předseda ŠR

