Zápis ze zasedání Školské rady MZŠ Kamenačky Brno
konané dne 2. 9. 2015
Přítomni: Jana Šťastná, Mgr. Monika Doležalová (zástupci MČ Brno-Židenice)
Mgr. Michaela Vaňáčková, Ing. Petr Bauer, Hana Hanychová (rodiče)
Mgr. Hana Navrátilová, Mgr. Petra Tichá,
Mgr. Ondřej Hofman (pedagogové)
Omluven: Petr Zajac
Hosté:

Mgr. Jiří Šebela – ředitel MZŠ Kamenačky

Program:
1. Organizační záležitosti
Předsedkyně ŠR přivítala nového člena ŠR, Mgr. Petru Tichou, která byla zvolena
na pedagogické radě dne 28.8.2015 za chybějícího člena ŠR (ukončení pracovního
poměru).
S ohledem na § 168 odst. 1 písm. g) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon,
v platném znění, požádala předsedkyně ŠR pana ředitele o předložení inspekční
zprávy České školní inspekce (dále jen ČŠI), která ukončila šetření na MZŠ
Kamenačky v druhé půlce minulého školního roku. Zpráva ČŠI bude projednána
na příštím jednání ŠR.
2. ŠR byl předložen k projednání a schválení školní řád. Materiál uvedl pan ředitel,
který informoval členy ŠR o změnách, provedených v textu předloženého školního
řádu. Tyto změny se týkají zejména nastavení pravidel pro používání
elektronických zařízení žáků v prostorách školy tak, aby se předešlo zneužívání
těchto zařízení vůči škole i vůči jednotlivcům (ostatním žákům i pedagogům).
Členové ŠR se dále dotázali na fungování schránky důvěry. V této souvislosti
zmínil pan ředitel působení metodika prevence (bod 5.3. školního řádu), který
vypracovává Školní program proti šikanování a hodnocení tohoto programu. Oba
materiály budou předloženy ŠR jako součást výroční zprávy školy. Ředitel
informoval i o situaci asistentů na škole (pracovní místo se těžko obsazuje –
náročná práce – na starost 2 děti s různými vzdělávacími problémy za 5.000 Kč,
jakožto poloviční úvazek). Předsedkyně ŠR poukázala na povinnost vyučujícího
oznámit žákovi výsledek hodnocení u ústního i písemného zkoušení (str. 21 bod 3
školního řádu). V této souvislosti požádala o doplnění textu o právo na informaci
o hodnocení žáka také pro zákonné zástupce. Předsedkyně ŠR dále požádala
pedagogy, aby výsledky hodnocení umisťovali včas alespoň do elektronického
systému, a to zejména pokud mají tyto známky dopad na výslednou známku na
vysvědčení (např. písemné práce uskutečněné po třídních schůzkách) nebo svědčí

o nezvládnutí učiva (aby byla dána rodičům možnost řešit takovou situaci třeba
tím, že se učivo se svými dětmi doučí). Pan ředitel přislíbil zapracovat tuto změnu
do školního řádu na příští školní rok společně se změnami, které se budou
zapracovávat na základě doporučení ČŠI (kromě sankcí, které již ve školním řádu
jsou, mají být do textu školního řádu zapracovány také pochvaly a ocenění).
Návrh usnesení:
Školská rada schvaluje školní řád pro MZŠ Kamenačky na školní rok 2015/2016.
(hlasování 8-0-0). Usnesení schváleno.
3. Nový vzhled internetových stránek školy
K bodu proběhla diskuse. Členové ŠR navrhovali výraznější umístění informací
k organizaci prvního dne pro rodiče prvňáčků, kteří se na stránkách neorientují.
Dále žádali o jejich umístění na internetových stránkách alespoň týden před
nástupem dětí do školy. Ředitel školy informoval o novém způsobu vydávání
obědů oproti kartičce, na níž bude vyznačeno, že je oběd zaplacen. Obědy jsou
někdy rodiči placeny pozdě. Dětem, které nepředloží kartičku, bude oběd vydán
až kolem 13.45 (bude jisté, že oběd zbyl, že tedy byl objednán a zaplacen).
Členové ŠR zmínili zavedení elektronického systému, v němž je dohledatelné, zda
byl oběd zaplacen či nikoliv. V MZŠ Kamenačky není kuchyně, pouze výdejna;
z toho důvodu není jisté, zda by mohla škola zažádat o finance na zavedení
takového elektronického systému. Členové ŠR dále požádali o umístění informací
ke vzdělávacím soutěžím, kterých se škola účastní (matematický klokan, různé
olympiády apod.)
4. Různé
Ředitel školy informoval, že zaslal předsedkyni pro předložení ŠR Školský
vzdělávací program. Do 15.9. bude vypracována i Výroční zpráva, která bude také
zaslána ke schválení ŠR. S ohledem na tyto dokumenty proběhne další jednání ŠR
dne 29.9.2015 v 16.00 hod.
Ředitel ŠR informoval o probíhající rekonstrukci. Třída I.C byla zrekonstruována
(chybí jen žaluzie), tělocvična (zdivo podřezáno; v projektu se zapomnělo na nové
ribstoly a basketbalové koše – zůstanou staré, jinak budou i nové pomůcky –
zakoupeny školou v minulých letech), dvůr – problém s lípami, při výkopu základů
pro retenční nádrž došlo k přetnutí kořenů z jedné strany a je možná narušena
statika obou stromů. Proběhla rozsáhlá diskuze, z níž vyplynulo, že je zejména
potřeba posoudit situaci z hlediska bezpečnosti pro děti. Současně však
s ohledem na stáří obou stromů a jejich funkci za školním dvoře (jediný zastíněný
prostor) je třeba zjistit, zda a za jakých podmínek by stromy mohly být zachovány.
V projektu se počítá s tím, že stromy budou ponechány na školním dvoře.

Návrh usnesení:
Školská rada doporučuje řediteli bezodkladně
- požadovat zadání dendrologického průzkumu obou lip od investora stavby,
- učinit všechny kroky k záchraně obou lip; pokud by některý strom byl
nenávratně poškozen, přizpůsobit stavbu záchraně alespoň jednoho stromu,
- jednat o náhradě škody s odpovědnými orgány.
(hlasování 5-0-0). Usnesení schváleno.

Zapsala:
Michaela Vaňáčková, předsedkyně ŠR

