Z historie školy
Cyrilometodějská církevní základní škola byla zřízena Českou provincií Kongregace
sester sv. Cyrila a Metoděje. Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje, založená 8. září
1928 S. Marií Růženou Nesvadbovou, se již od počátku své existence vyznačuje svým
osobitým charismatem: všechny své modlitby, práce a oběti věnuje na úmysl za
sjednocení křesťanů ve víře, zvláště mezi slovanskými národy. Sestry této kongregace
v současné době působí nejen v oblasti sociální (péče o mentálně postižené děti,
pomoc lidem v tíživé životní situaci) a pastorační (výuka náboženství, příprava ke
svátostem, pastorace nemocných), ale rovněž ve výchovně-vzdělávacím procesu, tj. ve
školství. Tímto směrem se ubírala činnost cyrilometodějských sester již od založení
kongregace.
Dějiny našich škol počínají rokem 1924, kdy byly v červnu na Lerchově ulici v Brně
započaty práce na stavbě ústavu pro mentálně postižené děti (budova současné
základní školy). Poté, co byla tato výstavba již o rok později ukončena, byla pro
postižené děti zřízena i škola. Od roku 1929 se v budově nacházel i generalát a
noviciát kongregace, spolu s internátem pro venkovské dívky, přicházející do Brna za
studiem. Z tohoto důvodu došlo v roce 1930 k zajištění větší kapacity budovy, a to
přistavením budovy nové (dnes gymnázium a pedagogická škola).
Činnost sester se slibně vyvíjela. Ve školním roce 1933/1934 byla otevřena první třída
Řádového dívčího gymnázia, jejímž prvním ředitelem se stal doktor filozofie a docent
církevního práva Metoděj Marvan.
Existence gymnázia však netrvala dlouho. 17. října 1940 obsadila budovu gymnázia
pro vojenské účely říšská branná moc. Školní rok byl dokončen v prostorách státního
gymnázia na Legionářské ulici a po prvních maturitách byla v červenci 1941 činnost
školy zastavena zcela. Hlavní dům kongregace, tj. generalát, noviciát a ústav se školou
pro mentálně postižené děti, byl zabrán 28. října 1940.
Po osvobození republiky zabralo obě budovy na Lerchově ulici sovětské vojsko a
zařídilo si zde vojenský lazaret. Teprve poté, co se v říjnu 1945 odstěhovalo a byly
vykonány nezbytné úpravy, mohlo dojít na gymnáziu k opětovnému zahájení
vyučování.
Kritický rok 1948 zasáhl i provoz gymnázia. V únoru 1949 Zemská školní rada v Brně
oznámila, že se gymnázium zestátňuje, a to s platností od 1. září 1948. V listopadu
1949 pak byla budova gymnázia i s jeho veškerým vnitřním vybavením přidělena
velitelství školy Stráže národní bezpečnosti za účelem zřízení školy SNB s internátem.
V červenci 1950 byly sestry i s postiženými dětmi vystěhovány také z ústavu na
Lerchově ulici, a to do Jiříkova-Filipova u Rumburka v severních Čechách. Generální
dům s noviciátem byl přeložen na Velehrad.
Nové vzkříšení škol nastalo po „sametové revoluci“, kdy byly v roce 1991 kongregaci
obě budovy na Lerchově ulici vráceny. Po provedení rozsáhlých úprav (kvůli velmi
špatnému stavu obou budov) došlo ve školním roce 1992/1993 k zahájení vyučování
na CMcZŠ. Ve školním roce 1996/1997 zahájila vyučování CMSPgŠaG, dnešní
Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická (www.cmsps.cz).

