Zápis ze zasedání Školské rady MZŠ Kamenačky Brno
konané dne 17. 6. 2015
Přítomni: Petr Zajac, Jana Šťastná, Mgr. Monika Doležalová (MČ Brno-Židenice)
Mgr. Michaela Vaňáčková, Ing. Petr Bauer, Hana Hanychová (rodiče)
Nepřítomni: Mgr. Ondřej Hofman; Mgr. Hana Navrátilová (škola v přírodě)
Hosté:

Mgr. Jiří Šebela – ředitel MZŠ Kamenačky

Program:
1. Počet členů školské rady
Školská rada má v současnosti jen dva členy z řad pedagogů. U jednoho člena
školské rady z řad pedagogů došlo ke skončení této funkce dnem, kdy přestal být
v pracovněprávním vztahu ke škole, tj. dnem kdy uplynula zákonná lhůta pro
ukončení pracovněprávního vztahu po podání výpovědi. S ohledem na tuto
skutečnost se v souladu s § 167 odst. 4, odst. 8 a odst. 9 písm. f) zák. č. 561/2004
Sb., školský zákon, v platném znění, uskuteční doplňující volby, a to v srpnu 2015
na jednání pedagogické rady. Bývalý člen školské rady je v současné době
v pracovněprávním soudním sporu s MZŠ Kamenačky. Ředitel školy na základě
dotazů členů ŠR informoval o příčinách a průběhu tohoto soudního sporu i
výsledcích pracovněprávních soudních sporů vzniklých za působnosti bývalého
ředitele MZŠ Kamenačky.
2. Nový vzhled internetových stránek školy.
Členové ŠR shodně ocenili estetický vzhled stránek. Předsedkyně ŠR poděkovala
řediteli MZŠ za uveřejnění seznamů učebních pomůcek, které mají rodiče opatřit
na začátku školního roku a požádala o jejich aktualizaci v přípravném týdnu tak,
aby seznam pro daný ročník obsahoval požadavky všech vyučujících všech
předmětů pro konkrétní třídu. Zástupci rodičů požádali i o uveřejnění aktuálních
výsledků sběru papíru za každou třídu pro daný rok, případně i bližší informace
(je-li výhodnější sběr odevzdat ve škole nebo v SAKu, zda má škola nasmlouvanou
výhodnější cenu za sběr a jakou apod.). Předsedkyně dále požádala
o přejmenování kolonky „Plán školy“, a o uveřejnění pozvánky chystaného
představení „Kamenačky mají talent“ pro rodiče na úvodní stránce školních
webovek. Ředitel MZŠ přislíbil zajistit přístup předsedkyně ŠR k ukládání zápisů ŠR
na internetové stránky školy.

3.

Ředitel MZŠ dále informoval ŠR :
 o ukončení projektu „mňamko“ a o chystané změně v nabídce nápojových a
jídelních automatů se zaměřením na zdravý životní styl (cereální tyčinky,
celozrnné bagety, minerální vody),
 o připravované akci „Kamenačky mají talent“
 o VZ „Revitalizace sportovních ploch v MČ Brno-Židenice“ – Školní hřiště ZŠ
Kamenačky (Plánované stavební úpravy – fasáda; hřiště a dvůr; nová vrátnice,
umístěná před vchodem do školy; nová třída vybudovaná z prostoru bývalých
šaten prvního stupně)
 v květnu v MZŠ proběhla kontrola ze strany České školní inspekce
 na příští ŠR bude předložena ke schválení aktualizace školního řádu

Příští zasedání školské rady: 2. září 2015
Zapsala:
Michaela Vaňáčková, předsedkyně ŠR

