
Zápis ze zasedání Školské rady MZŠ Kamenačky Brno

konané dne 15. 3. 2016

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

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

Omluveni: Mgr. Monika Doležalová, Petr Zajac

Navržený program jednání:

1. podnět rodičů – stravování (k bodu postupně přizváni paní Vaňková za rodiče,
pan ředitel) - projednáno

2. podnět rodičů – výuka angličtiny (k bodu postupně přizváni  paní  Šilhavá za
rodiče, Mgr. Krátká – pedagog AJ, pan ředitel) - projednáni

3. podnět  rodičů  –  5.  oddělení  družiny  (k  bodu  postupně  přizváni  paní
Martenková  za  rodiče,  Mgr.  Vaňková  za  nadační  fond,  paní  Moudrá  –
ekonomka školy a pan ředitel) – projednáno částečně

4. různé – projekt „56“ a „57“ ( k bodu přizván pan ředitel) - odloženo na další
schůzi

Program: 

1. Stravování - ŠR byly k projednání předloženy tyto materiály: 

Podání  rodičů  ze  dne  17.02.2016,  zápis  ze  školního  parlamentu  ze  dne
25.2.2016;e-mail  ředitelky  školy  PaedDr.  Velanové,  odpověď  ředitele  MZŠ
Kamenačky ze  dne 19.02.2016,  e-mailová korespondence mezi  ředitelem MZŠ
Kamenačky a OŠMT MMB (žádost o kontrolu kvality stravování)  

K předloženým podkladům se nejdříve vyjádřila paní Vaňková, zástupce za rodiče
dětí  ze 3.B (podnět podepsalo 19 rodičů) Paní  Vaňková současně pracuje jako
kuchařka na ZŠ Gajdošova, takže k problémům uvedeným v podání se vyjadřovala
i  s ohledem  na  své  pracovní  zaměření.  Po  vyjádření  paní  Vaňkové  požádali
členové ŠR o vyjádření k nastalé situaci ředitele MZŠ Kamenačky. 

Členové ŠR se shodli, že nejvážnějšími problémy jsou především tvrzení, že jídlo
není dostatečné kvality a že se v jídle vyskytují cizí předměty – vlasy, chlupy apod.
Na tyto problémy bylo poukázáno i v předloženém zápisu ze školního parlamentu
ze dne 25.2. 2016. Problémem je i to, že dle tvrzení rodičů děti jídlo ve školní
jídelně vůbec nejí. Dle členů ŠR z řad pedagogů a pana ředitele, kteří se ve školní



jídelně pravidelně stravují, se naopak kvalita předkládaného jídla zlepšila a jídlo je
v současné době chutnější. 

Členové školské rady požádali  pana ředitele o monitoring situace v jídelně tak,
aby  bylo  možné  zjistit  rozsah  a  četnost  tvrzených  skutečností.  Po  vzájemné
dohodě za přítomnosti pana ředitele naformulovali členové ŠR usnesení.    

Návrh usnesení: 

Školská rada 

 bere na vědomí  podnět rodičů 3.B ze dne 17.02.2016,

 žádá  ředitele  MZŠ  Kamenačky  o  seznámení  s výsledkem  kontroly,
provedené OŠMT MMB,

 navrhuje  řediteli  MZŠ  Kamenačky  provedení  monitoringu  kvality
stravování v době od 1.4.2016 do 30.4.2016 a to v těchto krocích:

- zapisování nálezů cizích předmětů v jídle členy pedagogického dozoru
v jídleně, aby se zjistil výskyt popř. četnost ( k tomuto kroku je zapotřebí
upozornit  děti  ze  všech  tříd,  aby  v případě,  že  najdou  v jídle  cizí
předměty, ohlásily tuto skutečnost pedagogickému dozoru v jídelně),

- v 5. – 9. ročníku vybrat zástupce z každé třídy, aby v jídelně učinil zápis
k servírovanému jídlo (líbí, nelíbí - důvod, chutná, nechutná - důvod),

- připravit pro děti od 1. do 4. ročníku jednoduchou formu hlasování tak,
aby při odchodu z jídelny mohly zvolit, zda jídlo chutnalo či nechutnalo),

-  v době od 1.4.2016 d 30.4.2016 zdokumentovat podobu předkládaných
jídel tak, aby bylo možné objektivně posoudit i rodiči namítanou úpravu
na talíři.

(hlasování 7-0-0). Usnesení schváleno jednomyslně.

2. Výuka angličtiny - ŠR byly k projednání předloženy tyto materiály:

Podání  rodičů  směřované  na  ŠR  ze  dne  10.02.2016,  odpověď  ředitele  MZŠ
Kamenačky  ze  dne  19.02.2016,  (ŠR  byla  na  vědomí  dále  předložena  panem
ředitelem stížnost manželů Martenkových ze dne 03.02.2016  a odpověď pana
ředitele ze dne  3.3.2016.)

K předloženým podkladům se nejdříve vyjádřila paní Šilhavá, zástupce za rodiče
dětí ze 3.A (podnět podepsalo 19 rodičů ze 3.A, 3 rodiče ze 3.B a 4 rodiče z 5.B)
V podání  byly  uvedeny  zejména  tyto  problémy:  známky  nezapisovány  do
žákovské knížky, náročnost výuky u dětí, které s angličtinou ve třetí třídě teprve
začínají,  problémy  v 3.  A  na  začátku  školního  roku  –  dlouhodobá  pracovní
neschopnost třídní učitelky, situace řešena zástupy a následnou změnou v osobě



třídní učitelky.  Po vyjádření paní Šilhavé požádali členové ŠR o vyjádření k nastalé
situaci nejprve Mgr. Krátkou a poté ředitele MZŠ Kamenačky. 

Mgr.  Krátká  vysvětlila  způsob  výuky  včetně  názorné  ukázky  učebnic  a  dalších
podkladů.  Členové  ŠR  konstatovali  nepříslušnost  ŠR  pro  posuzování  obtížnosti
výuky  anglického  jazyka  ve  třetí  třídě.  Po  diskusi  s ostatními  členy  ŠR  z řad
pedagogů, dle informací pana ředitele o hospitaci  ve 3.B a dále s ohledem na
zkušenost některých členů ŠR z řad rodičů s výukou Mgr. Krátké se členové ŠR
přiklonili  k názoru, že problém, na nějž upozorňují rodiče ve svém podání, není
způsoben rozsahem a náročností výuky angličtiny Mgr. Krátké. Nicméně pokud
bylo podání rodičů podepsáno 19 rodiči z jedné třídy (o maximálně 25 žácích),
nejedná se zde o nespokojené jednotlivce, ale situaci, kterou většina rodičů  této
třídy chápe jako závažnou. Členové ŠR po vyslechnutí všech přizvaných hostů se
shodli,  že  problémová  situace  zde  byla  zřejmě  způsobena  souhrou
problematického začátku školního roku (z  důvodu absence a následné výměny
třídního učitele) a současně náročností a tempem výuky angličtiny, kterou však
zřejmě  děti  v ostatních  třídách  se  standartním  rozložením  výuky  od  začátku
školního roku zvládají. Na základě zjištěných skutečností za přítomnosti ředitele
MZŠ Kamenačky zformulovali  členové ŠR návrh usnesení:

Školská rada 

 bere na vědomí  podnět rodičů 3.A ze dne 10.02.2016,

 konstatuje nepříslušnost pro posouzení náročnosti výuky anglického
jazyka ve třídě 3.A ,

 navrhuje  řediteli  MZŠ Kamenačky uskutečnění  setkání  rodičů s paní
učitelkou  Mgr.  Krátkou,  třídní  učitelkou  3.A  a  rodiči  pro  objasnění
práce s výukovými materiály ze strany Mgr. Krátké (pracovní listy, CD)
a  nalezení  smírného  řešení  z obou  stran  tak,  aby  současně  byla
zohledněna specifická situace zapříčiněná problematickým zahájením
školního roku v této třídě.  

(hlasování 7-0-0). Usnesení schváleno jednomyslně.

3. 5. oddělení družiny - ŠR byly k projednání předloženy tyto materiály: 

Podání rodičů směřované na ŠR ze dne 25.02.2016, odpověď ředitele MZŠ Kamenačky
ze  dne  10.03.2016,  zřizovací  listina  příspěvkové  organizace  MZŠ  Kamenačky,
v platném znění 

K předloženým podkladům se nejdříve vyjádřila paní Martenková, zástupce za rodiče
dětí  ze  3.A  a  4.B,  kteří  mají  děti  umístěné  v 5.  oddělení  školní  družiny  (podnět
podepsalo 18 rodičů za třídy 3.A a 4.B a  16 rodičů,  jejichž děti  navštěvují  ostatní



oddělení  družiny).  K hospodaření  nadačního fondu a školy pak poskytly  informace
Mgr. Vaňková a paní Moudrá. Nakonec se k situaci vyjádřil ředitel MZŠ Kamenačky. 

Na základě  informací  poskytnutých  paní  Martenkovou  členové  ŠR  konstatovali,  že
problém  družiny  se  zřejmě  netýká  jen  5.  oddělení.  Protože  však  neexistuje
komunikace u rodičů napříč třídami či v tomto případě dalšími odděleními družiny,
jsou takovéto informace nahodilé  a není  k dispozici  větší  zpětná vazba z ostatních
oddělení družiny. Členové školské rady za rodiče navrhli  vytvoření sdružení rodičů,
v němž by každá třída měla svého zástupce tak, aby bylo možné zjistit nespokojenost
či naopak spokojenost rodičů plošně v rámci celé školy nebo v tomto případě v rámci
všech oddělení  družiny.  Členové ŠR za rodiče  požádali  ředitele MZŠ Kamenačky o
oslovení  rodičů  v rámci  nadcházejících  třídních  schůzek  (22.3.2016),  aby  zvolili
v každé třídě zástupce, který by za tuto třídu ve sdružení vystupoval. Tento zástupce
se nahlásí na e-mailovou adresu u členů školské rady za rodiče, tj. na alespoň jednu
z těchto adres (nejlépe na všechny současně):

Ing. Petr Bauer, člen školké rady za rodiče, e-mailová adresa:  tycoonek@gmail.com
Hana Hanychová, člen školské rady za rodiče, e-mailová adresa: h.hanychova@akuna.cz
Michaela Vaňáčková, člen školské rady za rodiče, e-mailová adresa:  mvanackova@volny.cz

S ohledem na časovou náročnost bylo poté jednání schůze ŠR ukončeno s tím, že bod
3) Podnět rodičů – 5.  oddělení  družiny  a bod 4)  Různé projekt  „56“ a „57“ bude
projednán na další schůzi ŠR, která se uskuteční v průběhu dubna 2016 – termín bude
určen  s ohledem  na  případnou  schůzi  zástupců  tříd  v rámci  budoucího  sdružení
rodičů. 

Schůze ŠR začala v 16.00 hod. a skončila v 19.30 hod. Všem členům ŠR a přizvaným
hostům děkujeme za účast.

Zapsala:

Michaela Vaňáčková, předsedkyně ŠR  .
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