
Zápis ze zasedání Školské rady MZŠ Kamenačky Brno

konané dne 29. 9. 2015

Přítomni: Mgr. Monika Doležalová (zástupce MČ Brno-Židenice)
 Mgr. Michaela Vaňáčková, Ing. Petr Bauer, Hana Hanychová (rodiče)

Mgr. Hana Navrátilová, Mgr. Petra Tichá, Mgr. Hofman (pedagogové)

Omluven: Petr Zajac, Jana Šťastná,

Hosté: Mgr. Jiří Šebela – ředitel MZŠ Kamenačky

Program: 

1. ŠR byly k projednání předloženy tyto materiály školy: 

Zprávy České školní inspekce č. ČŠIB-545/15-B a ČŠIB 829/15-B 
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

K předloženým materiálům proběhla diskuze. Ing. Bauer požádal o opravu údajů
o počtu žáku uvedených v tabulce na str. 2 a 4 (nesedí součet) a doplnění částky
nákladů  na  str.  24  v textu  Výroční  zprávy.  Ředitel  školy  přislíbil  opravu  textu
před jeho uveřejněním na internetových stránkách školy.

Návrh usnesení: 

Školská  rada  schvaluje  předložené  materiály:  Zprávy  České  školní  inspekce
č. ČŠIB-545/15B  a ČŠIB 829/15-B; Výroční zprávu za školní rok 2014/2015 a
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání.

(hlasování 6-0-1). Usnesení schváleno.

2. Rekonstrukce tělocvičny a dvora 

Ředitel  školy  informoval  členy  ŠR  o  problémech,  které  vyvstaly  v průběhu
rekonstrukce.  Již  dnes  je  jisté,  že  termín  dokončení  stavby  nebude  dodržen.
Situace ohledně kvality prováděných prací a dokončení stavby řeší zřizovatel (MČ
Brno společně s ředitelem ZŠ a zadavatelem – vedení města zde zastupuje odbor
investiční  společně  s odborem  implementace  evr.  fondů).  Stavební  průtahy
ohrožují zejména výuku tělesné výchovy, která je řešena provizorně pronájmem
tělocvičny v Sokolovně Juliánov. Tím však škole stoupají náklady za pronájem této
tělocvičny  a  současně  škola  ztrácí  možnost  příjmů  z pronájmu  své  tělocvičny.
Navíc s takto řešenou výukou tělesné výchovy a s problémy, které přináší stavba



na  půdě  školy  (zvýšená  prašnost,  hlučnost,  nebezpeční  úrazu)  vzrůstá
nespokojenost rodičů.

S ohledem na vážnost situace navrhla Mgr. Doležalová uspořádání setkání rodičů
a zástupců školy, zřizovatele i příslušných odborů v Dělnickém domě, kde budou
rodičům  poskytnuty  bližší  informace  o  stavbě  a  problémech  s ní  spojených.
Termín setkání byl předběžně stanoven na 20.10.2015 v 18.00 hod. 

3. Různé

Ing. Bauer požádal o dřívější uveřejnění informace o sběru papíru v aktualitách
školy na internetových stránkách. 

Další jednání ŠR se uskuteční dle potřeby.

Zapsala:

Michaela Vaňáčková, předsedkyně ŠR  


