Zápis z 27. jednání Školské rady (ŠR) CMGaSOŠPg Brno, Lerchova 63
Termín konání: 11.5.2015, 16:30 – 18:00
Přítomni:
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. Vojtěch Veselý
Mgr. Monika Vondráková, Ph.D.
Mgr. Ladislav Zemánek
d) zvolení zástupci studentů
Jan Brzobohatý
Barbora Palátová
K jednání přizváni:
ředitel školy Mgr. MgA. et MgA. Štěpán Policer
ZŘ pro ekonomiku školy Mgr. Hana Černá – s. Vojtěcha
Program:
1. Přivítání
2. Slovo ředitele
3. Hospodaření s financemi
4. Slovo předsedy ke studentům
ad2)
Ředitel školy informoval přítomné o:
- podobě rekonstrukce venkovního areálu, kde byla přislíbena finanční podpora z kraje,
magistrátu i dalších sponzorů,
- projektu půdní vestavby (pro ubytování 45 hostů, dvě učebny a dva kabinety) a jeho zadání
architektům,
- změnách v pedagogickém sboru,
- zlepšení docházky studentů i pedagogů do vyučování,
- společné akci se sousední ZŠ - zakončení školního roku
- víkendové akci studentského parlamentu v Osové Bítýška , vyzvedl aktivitu zástupců
studentského parlamentu a spolupráci s vedením školy,
- možnosti získání karty ISIC na naší škole,
- možnosti nových www stránek naší i sousední základní školy (finančně náročné).

ad3)
S. Vojtěcha:
- seznámila přítomné s hospodařením školy za rok 2014, přítomní členové jednohlasně schválili
předložený dokument,
- dále informovala o dokončování projektu EU školám, o pronájmech školy v době odpolední
a večerní,
- představila nové projekty například VÝZVA 56, RENOVABIS, EVROPSKÉ PROJEKTY,
- předložila návrh rozpočtu na rok 2015, z kterého vyplynulo snížení finanční částky od státu
ve výši téměř 500 000 Kč.
ad4)
Předseda ŠR:
- požádal o slovo koordinátora seznamovacích projektů - Mgr. V. Veselého, který přítomné
informoval o nových základnách, kde se budou seznamovací projekty uskutečňovat ve
školním roce 2015/2016. Zhodnotil velmi pozitivně ohlasy a přínos seznamovacích pobytů
pro studenty prvních ročníků,
- dále oslovil zástupce studentů k vyjádření. Ti pouze chválili možnost konzultace s vyučujícími
a ředitelem školy, kde jim jsou stále dveře otevřené. Dále také pozitivně hodnotili pravidelného
scházení zástupců parlamentu a řešení vzniklých nedostatků,
- požádal o slovo zástupce rodičů, kteří chtěli objasnit pouze některé tzv. "komunikační šumy"
ohledně odchodů pedagogů ze školy,
- poslední informací od předsedy se přítomní dozvěděli o možnosti vytvoření fotbalového
družstva pro chlapce i dívky a následné spolupráci s TARTANEM Kohoutovice.
Ve velmi přátelské atmosféře bylo jednání zakončeno.

V Brně dne 8. 6. 2015
Zápis zpracovali:
Mgr. Ladislav Zemánek, předseda ŠR,
PhDr. Ludmila Svrčulová, místopředsedkyně ŠR

