
Zápis ze zasedání Školské rady MZŠ Kamenačky Brno

konané dne 07. 09. 2016

Přítomni: Mgr. Monika Doležalová, 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)

Nepřítomen: Petr Zajac (neomluven)

Hosté: Mgr. Jiří Šebela (ředitel ZŠ)

Program jednání:

1. organizační záležitosti 

2. školní vzdělávací program

3. výroční zpráva za školní rok 2015/2016 + výroční zpráva nadačního fondu (dále
jen NF) při ZŠ Kamenačky 4 za rok 2015

4. návrh na změnu školního řádu (řešení neomluvených abcencí )

5. informační systém

6. soutěže, tvoření ve školní družině - financování

7. různé

Průběh: 

1. organizační záležitosti 

ŠR byly k projednání předloženy tyto materiály: 
Výroční zpráva za školní rok 2015/2016;  Výroční zpráva NF při ZŠ Kamenačky 4 za
rok 2015; školní řád 2016; školní vzdělávací program 
K navrženému programu jednání (body 1.- 4. a bod Různé) navrhla paní Šťastná
zařazení  bodu  5.  informační  systém a  6.  soutěže,  tvoření  ve  školní  družině  –
financování. Program jednání byl takto jednomyslně schválen (8-0-0).

2. školní vzdělávací program

Ředitel  ZŠ  poskytl  informace ke  změnám ve školním vzdělávacím programu a
zodpověděl dotazy. Mgr. Doležalová se zeptala, kolik žáků bylo přijato na školu
v souvislosti  s inkluzí.  Pro  školní  rok  2016-2017  byli  přijati  3  autisté,  každý  je
umístěn v jiné třídě. Předsedkyně ŠR upozornila v předloženém materiálu na str.
375 a 376 na nepřesné označení občanské sdružení rodičů, neboť rodiče zatím
vytvořili pouze neformální sdružení zástupců jednotlivých tříd prvního stupně.



Návrh usnesení: 

Školská rada 

 bere na vědomí  předložený školní vzdělávací program pro základní
vzdělávání MZŠ Brno, Kamenačky 3591/4 

(hlasování 8-0-0). Usnesení schváleno jednomyslně.

3. výroční zpráva za školní rok 2015/2016 + výroční zpráva NF při ZŠ Kamenačky 4 za
rok 2015  

Předsedkyně ŠR poděkovala řediteli ZŠ za rozšíření předkládaného materiálu také
o výroční zprávu nadačního fondu (NF) při ZŠ Kamenačky 4 a za informace k NF
uveřejněné na základě žádosti  ŠR na internetových stránkách školy.  Ředitel  ZŠ
zodpověděl dotazy týkající  se mimo jiné účasti  některých pedagogů na školení
Hejného matematiky. 

Návrh usnesení: 

Školská rada 

 schvaluje  výroční  zprávu  za  školní  rok  2015/2016  MZŠ  Brno,
Kamenačky 3591/4 

 bere na vědomí  výroční zprávu NF ZŠ Kamenačky 4 za rok 2015  

(hlasování 8-0-0). Usnesení schváleno jednomyslně.

4. návrh na změnu školního řádu   

ŠR byly k projednání předloženy tyto materiály: 
text školního řádu; návrh na změnu, týkající se neomluvených absencí  
Ředitel ZŠ zodpověděl dotazy k předkládané změně. 

Návrh usnesení: 

Školská rada 

 schvaluje předložený text školního řádu MZŠ Kamenačky 3591/4 přro
školní rok 2016/2017 a násl. 

(hlasování 8-0-0). Usnesení schváleno jednomyslně.

5. Informační systém 

Paní  Šťastná  přednesla  návrh  na  zajištění  prezentace  elektronického  systému
EDOOKIT,  který  dle  jejího  názoru  nabízí  mnohem  širší  možnosti  užívání  než
systém BAKALÁŘI, který škola v současné době používá (např. e-learning, domácí
úkoly, inventarizace, systém na suplování apod.) Tento systém používá např. ZŠ



Krásného. K bodu proběhla rozsáhlá diskuze. Ing. Bauer navrhl,  že pak by bylo
dobré udělat i prezentaci stávajícího systému Bakaláři, aby bylo možné systému
porovnat.  Ředitel  ZŠ  zdůraznil  zejména  problém  přechodu  na  nový  systém,
časové dopady na zaměstnance školy a finanční  dopady na školu celkově a také
otázku zabezpečení ochrany osobních údajů a ochrany dat. Zmínil také přechod
na širší použití systému Bakaláři než bylo možné ve školním roce 2015/2016. Od
začátku  školního  roku  2016/2017   je  zavedeno  elektronické  psaní  známek  (s
hodnotícím kriteriem – váhou známky),  dále je zde možné vidět rozvrh hodin,
osobní údaje, vzkazy, akce třídy.  Paní Šťastná se zeptala na možnost psaní zadání
domácích úkolů. Systém Bakaláři psaní  zadání domácích úkolů umožňuje, ale dle
názoru ředitele ZŠ není toto pro děti přínosem – neučí se být samostatné. Podle
Mgr. Doležalové by však tato služba mohla napomoci rodičům u dětí s poruchou
učení,  protože pokud si  dítě nezapisuje  úkoly,  rodič  nemůže tuto situaci  nijak
ovlivnit.   Po dlouhé diskuzi  se členové ŠR dohodli,  že problematika zapisování
úkolů bude probrána se zástupci rodičů z jednotlivých tříd. 

Návrh usnesení: 

Školská rada 

 doporučuje uskutečnění  prezentace obou systémů v příštím pololetí
tohoto školního roku. 

(hlasování 7-1-0). Usnesení schváleno.

6. Soutěže, tvoření ve školní družině - financování

Paní Šťastná přednesla dotaz ohledně zrušení dobrovolného příspěvku rodičů na
činnost družiny,  z něhož se nakupovaly věci  na tvoření,  drobné ceny, odměny.
Dobrovolný příspěvek rodičů byl zrušen, platba za družinu byla zvýšena. Ředitel
ZŠ k tomu uvedl, že vybrané peníze od rodičů jsou také peníze na činnost družiny,
tvoření, diplomy, medaile, drobné odměny. Jako odměnu však už děti nebudopu
dostávat  bonbony.  Byly  zrušeny  i  třídní  fondy,  rodiče  si  však  mohou  určit
pokladníka. U něj budou uloženy vybrané peníze a bude vést evidenci. Ředitel ZŠ
současně zopakoval,  jakým způsobem je možné poskytnout škole dar;  finanční
dar do 10.000 Kč je možno škole poskytnut bez souhlasu zřizovatele (tj. MČ Brno-
Židenice).  Peníze lze vložit  do nadačního fondu,  je možno je  účelově vázat na
třídu. U movitých věcí je třeba souhlasu zřizovatele (takto darovaný majetek má
mít označení „dar“, musí být vždy uzavřena darovací smlouva), spotřební materiál
do tříd možno věnovat bez tohoto souhlasu.  

K tomuto bodu nebylo přijato usnesení.



7. Různé

Předsedkyně  ŠR poděkovala  řediteli  ZŠ  i  všem třídním učitelům za  uveřejnění
aktuálních seznamů pomůcek pro jednotlivé třídy a aktuální školní rok, a dále za
informace  o  kroužcích  uveřejněné  už  k datu  1.9.2016.  Současně  požádala  pro
příští školní rok také o uveřejnění rozvrhů jednotlivých tříd na úvodní internetové
stránce  školy  –  rozvrhy  uveřejněné  v elektronickém  systému  Bakaláři  nebyly
k tomuto datu dostupné všem rodičům  (u části rodičů byl na začátku školního
roku problém s přístupem do Bakalářů). Informaci o rozvrhu dětí potřebují rodiče
např. pro docházení dětí do LŠU. 

Ředitel  ZŠ informoval o situaci  se stavbou tělocvičny a dvora.  Bližší  informace
poskytla i Mgr. Doležalová.

Předsedkyně  ŠR  požádala  ředitele  ZŠ  dle  §  168  odst.  1  písm.f)  o  předložení
informace k připravovanému rozpočtu ZŠ.

Předsedkyně ŠR poděkovala všem členům ŠR za aktivní přístup při jednání ŠR. Do
konce  roku  2016  zpracuje  hrubou  kostru  jednacího  řádu  ŠR,  který  pak  bude
v průběhu roku 2017 dotvořen na základě podnětů a připomínek všech členů ŠR. 

 Termín dalšího jednání ŠR byl stanoven na prosinec 2016.

Zapsala:
Michaela Vaňáčková, předsedkyně ŠR  .


