Zápis ze zasedání Školské rady MZŠ Kamenačky Brno
konané dne 19. 12. 2016
Přítomni: Mgr. Monika Doležalová, Jana Šťastná (zástupce MČ Brno-Židenice)
Mgr. Michaela Vaňáčková, , Hana Hanychová (rodiče)
Mgr. Hana Navrátilová, , Mgr. Ondřej Hofman (pedagogové)
Nepřítomen: Ing. Petr Bauer (omluven), Mgr. Petra Tichá (omluvena),
Petr Zajac (neomluven)
Hosté: Mgr. Jiří Šebela (ředitel ZŠ), paní Moudrá (ekonomka školy)
Program jednání:
1. rozpočet na rok 2017
2. elektronický systém Bakaláři
3. různé
Průběh:
1. rozpočet na rok 2017
ŠR byl k projednání předložen tento materiál:
Návrh ročního finančního plánu nákladů a výnosů na rok 2017
Výše uvedený bod byl projednáván podle § 168 odst. 1 písm. f) školského zákona.
Bližší informace k předloženému materiálu podali ředitel ZŠ a ekonomka školy. Ve
finančním plánu byl zohledněn požadavek na dovybavení tělocvičny a sportoviště,
provoz šatního domku, oprava schodů do sklepa, které jsou v havarijním stavu,
zábradlí z družiny na dvůr, zábradlí do suterénu. Je třeba také pořešit chyby
projektu - chybí doskočiště na skok daleký; doběhová dráha, označení „Start“ a
„Cíl“.
Plánované projekty – využití půdních prostor na budově K4 + výměna bočních
oken + oprava fasády k trafostanici (tímto by se značně snížily náklady na topení).
Další plánované opravy – podlahy, světla, žaluzie.
V předloženém materiálu nebyla zahrnuta položka pronájem tělocvičny a dvora –
těžko odhadnout, jaký bude výnos. K pronájmu tělocvičny paní Šťastná navrhla
možnost nabídky přes facebook městské části.
Další možností, jak pro ZŠ Kamenačky získat peníze, je založení sdružení rodičů
(právní forma spolek) a přes tuto organizaci požádat městskou část o finanční
příspěvek na sociální činnost v rámci programu kultury, mládeže a sportu.

K předloženému materiálu Mgr. Doležalová doplnila informaci, že v návrhu
rozpočtu je provozní příspěvek pro všechny školy ve stejné výši jako v roce 2016,
tj. pro ZŠ Kamenačky jde o částku 3 950 tis.
Návrh usnesení:
Školská rada


bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2017

(hlasování 6-0-0). Usnesení schváleno jednomyslně
2. elektronický systém Bakaláři
Předsedkyně informovala o výsledku ankety mezi rodiči o používání
elektronického systému – rodiče jsou celkem spokojeni s novým systémem.
V systému Bakaláři se nově přidaly možnosti změnit heslo a sloučit pod jedno
heslo více dětí. Přes elektronický systém bohužel nelze řešit přihlašování obědů.
Ředitel ZŠ uvedl, že elektronický systém na přihlašování obědů je velmi drahý
(zřízení tohoto systému by stálo 80-100 tisíc při vstupu, provoz asi kolem 50 tisíc
na rok). Systém je výhodný pro školu, která má kuchyň a sklad. ZŠ Krásného není
schopna časově stíhat přihlášky a odhlášky obědů ze ZŠ Kamenačky – k tomu by
bylo potřeba zaplatit 0,2 úvazku – asi 4.500 Kč plat dalšího zaměstnance).
Proběhla diskuze k zapisování domácích úkolů do Bakalářů. Paní Šťastná požádala
o jejich zapisování - jako pomoc pro rodiče v případě, kdy dítě nemá poznačený
domácí úkol nebo ho má poznačený nečitelně či zmatečně. Ředitel ZŠ uvedl, že
zapisování úkolů dětmi při vyučování vede děti k samostatnosti a odpovědnosti.
Mgr. Vaňáčková upozornila, že smyslem domácího úkolu je především si
zopakovat látku a že zapisování úkolů do Bakalářů by umožnilo rodičům dohled a
pomoc dítěti při přípravě do školy. Mgr. Hofman uvedl, že i když úkoly do
Bakalářů zapisuje (jedná se o výuku angličtiny na druhém stupni), nejsou tyto
informace dětmi ani rodiči moc používány.
K tomuto bodu nebylo přijato usnesení.
3. různé
Akce družiny - předsedkyně ŠR zmínila problémy rodičů při přihlašování dětí na
akce pořádané družinou a požádala ředitele ZŠ o uskutečnění setkání zástupců
neformálního sdružení rodičů, ředitele ZŠ a hlavní vychovatelky. S ohledem na
uzavírání známek v lednu bylo předběžně domluveno, že setkání se uskuteční
v únoru 2017.
Vánoční jarmark – paní Šťastná zmínila širokou účast rodičů na vánočním
jarmarku školy a nadhodila možnost použití jiných prostor pro tuto akci právě

s ohledem na širokou účast veřejnosti. Ředitel ZŠ potvrdil, že zvažuje konání
vánočního jarmarku v jiných prostorách než v Dělnickém domě.
Zapsala:
Michaela Vaňáčková, předsedkyně ŠR

.

