Zápis ze zasedání Školské rady MZŠ Kamenačky Brno
konané dne 04. 10. 2017
Přítomni: Mgr. Monika Doležalová, Jana Šťastná (zástupce MČ Brno-Židenice)
Mgr. Michaela Vaňáčková, , Ing. Petr Bauer , Hana Hanychová (rodiče)
Mgr. Hana Navrátilová, Mgr. Tereza Langová (pedagogové)
Nepřítomen: Mgr. Petra Tichá (omluvena), Petr Zajac (neomluven)
Hosté: Mgr. Jindřiška Überhuberová (zástupce ředitele ZŠ – přizvána k bodu 1)
Program jednání:
1. elektronický systém Bakaláři
2. výroční zpráva ZŠ, výroční zpráva NF
3. změna školního řádu
4. různé
Průběh:
1. elektronický systém Bakaláři
Dne 19.9.2017 na základě žádosti členů ŠR proběhla prezentace k systému
Bakaláři, kterou přednesla Mgr. Überhuberová. Členům ŠR zde ukázala, jak
funguje tento systém z pozice žáka a z pozice učitele . Na této prezentaci vznesli
členové ŠR dotazy k možnostem dalšího využití Bakalářů a to:
- zda bylo možné propojit Bakaláře s e-maily rodičů tak, aby na e-mail rodičů
chodilo upozornění k chystaným akcím dané třídy (empík cyklista, divadlo, …
apod.)
- zda by bylo možné využít Bakaláře pro rozesílání informací k platbám (např.
lyžák, škola v přírodě, pracovní sešity, družina apod. – tak aby se zrychlilo vybírání
peněz, popř. co nejvíce přešlo na bezhotovostní systém)
Na prezentaci dne 19.9.2017 požádali členové ŠR ústně zástupce školy o
informaci k výše uvedeným odrážkám.
Mgr. Überhuberová na jednání školskě rady k výše uvedenému doplnila, že
systém Bakaláři má zatím jen nastavenou možnost, jak řešit platbu školného
(stejné částky periodicky se opakující). Rozšíření této možnosti je zatím ve fázi
vývoje.
K možnosti odesílání e-mailu rodičům bylo řečeno, že toto systém zatím neumí. Je
však
možné
stáhnout
si
zdarma
aplikaci
do
mobilu
(http//bakalari.zskamenacky.cz). Zde se při změně u konkrétního žáka (nová
zpráva, nově zadaná známka apod..) objeví na ikoně upozornění na změnu. Pro
ty, kteří nemají k této aplikaci vhodný mobil, můžou si obdobu nastavit na svém
počítači – přes RSS kanál, který funguje obdobně.

Mgr. Überhuberová také uvedla, že tyto požadavky ze strany rodičů ztěžují práci
učitelů a že je potřeba myslet především na to, aby učitelé měli čas učit. Dle
názoru členů ŠR jde právě o zefektivnění práce učitelů (aby nemuseli vlepovat
lístečky do ŽK, popř. vybírat peníze na třídních schůzkách). Jde o využití nových
technologií (v tomto případě elektronického systému Bakaláři) ve prospěch všech
(tedy učitelů, dětí a ano, i rodičů).
Dne 24.10.2017 proběhne konference, kde budou představeny novinky tohoto
systému, popř. se zde bude mluvit o tom, jak tento systém zlepšit. Členové ŠR ze
strany rodičů se dotázali Mgr. Überhuberové, zda by mohli dostat informace
z této konference.
Jelikož Mgr. Überhuberová zmínila ve svém ústním projevu i názorový odklon
vedení školy od zapisování domácích úkolů do Bakalářů, proběhla po jejím
odchodu diskuze i na toto téma. Členové ŠR znají a berou v potaz názor vedení
školy, že zapisování domácích úkolů do elektronického systému nevede děti k
samostatnosti a zvyšuje zátěž pro pedagogy. Ale ostatní základní školy v MČ
Židenice toto již mají (Gajdošova, Krásného, Kuldova). V době, kdy školy bojují o
každého žáka, protože za žákem jdou do školy peníze, je dle názoru ŠR třeba klást
důraz na konkurenceschopnost ZŠ Kamenačky oproti ostatním blízkým základním
školám (viz též Výroční zpráva – str. 19 předškoláci – u zápisu 75, odkladů 16, na
jinou školu nastoupí 14 dětí – zde konečný stav 45 dětí).
Návrh usnesení:
Školská rada žádá ředitele MZŠ Kamenačky
- o písemnou informaci o zavedení zapisování domácích úkolů do Bakalářů
- o písemnou informaci o rozšíření a rozvoji aplikací elektronického systému
Bakaláři dle konference z 24.10.2017 (zejména, zda je již možné posílat
e-mailové upozornění na blížící se akce školy a třídy na e-maily rodičů).
Termín: 30.10.2017
(hlasování 7-0-0). Usnesení schváleno jednomyslně
2. výroční zpráva ZŠ, výroční zpráva NF
K předložené výroční zprávě za školní rok 2016/2017 vznesla nejprve
předsedkyně ŠR dotaz na zástupce zřizovatele, jak to vypadá s předáním staveb
hřiště a tělocvičny škole, aby odpisy z těchto staveb mohly naplňovat investiční
fond. Mgr. Doležalová uvedla, že je zde bohužel situace stále beze změny,
problém je na straně investičního odboru MMB.
Předsedkyně ŠR měla dále dotaz k poslednímu odstavci Výroční zprávy na straně
26, kde je uvedeno, cit.: „…psycholožka by měla více chodit do třídních kolektivů,
udělat ve všech třídách sociometrii s výstupy pro třídní učitele a ŠPP. Poradit TU
s problémy, které z tohoto šetření vyplynou.…. přimlouváme se za toto její
rozšíření práce na 2. stupeň. …“ Jelikož výroční zpráva obsahuje velmi podrobnou

zprávu metodika prevence o situaci a problémech na druhém stupni (str.11-13),
všechny členy ŠR dost překvapilo, že jádro práce školního psychologa není právě
tam. Zpráva školního psychologa na str. 16 výroční zprávy je stručná a spíše
obecná. (str. 16)
V rámci diskuze nakonec členové ŠR zformulovali tento návrh usnesení:
Školská rada schvaluje výroční zprávu Masarykovy základní školy, Brno,
Kamenačky 3591/4 za školní rok 2016/2017 s výhradou a žádá ředitele MZŠ
Kamenačky o písemnou informaci
- jaké je vzdělání a specializace školního psychologa na MZŠ Kamenačky
- s kolika klienty z druhého stupně pracoval v uplynulém školním roce
(2016/2017) a s kolika klienty z druhého stupně pracuje v tomto školním roce
- jak často navštěvuje třídy II. stupně.
Termín: 30.10.2017
(hlasování 6-1-0). Usnesení schváleno.

3. změna školního řádu
Předložené materiály – Školní řád MZŠ Kamenačky se zapracovanou změnou.
Zákon č. 101/2017 ze dne 8.3.2017, kterým se mění školský zákon. Bod byl
projednán bez diskuze.
Návrh usnesení:
Školská rada
 schvaluje navrhovanou změnu školního řádu
(hlasování 7-0-0). Usnesení schváleno jednomyslně

4. Různé
Na základě několika podnětů ze strany rodičů na složení rozvrhu na II. stupni a
zejména velkému množství volných hodin (někde je volná hodina u 4 dnů z pěti;
v některé třídě už je čtvrtá hodina jako volná hodina) naformulovali členové ŠR
toto usnesení.

Návrh usnesení:

Školská rada
 žádá ředitele MZŠ Kamenačky o písemnou informaci, kdo a jakým
způsobem (pomocí jakého nástroje) sestavil rozvrhy na školní rok
2017/2018.
Termín: 30.10.2017
(hlasování 7-0-0). Usnesení schváleno jednomyslně

Další jednání školské rady se uskuteční dne 9.11.2017 v 16.00 hod.

Zapsala:
Michaela Vaňáčková, předsedkyně ŠR

.

