
Zápis ze zasedání Školské rady MZŠ Kamenačky Brno

konané dne 23. 05. 2017

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

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

Nepřítomen: Mgr. Hana Navrátilová (omluvena), Petr Zajac (neomluven)

Hosté: Mgr. Jiří Šebela (ředitel ZŠ)

Program jednání:

1. inspekční zpráva České školní inspekce č.j. ČŠIB-1158/16-B

2. finanční problematika školy – plavání; plat psychologa; finance pro renovaci
a úpravy budov školy

3. objednávání učebnic pro druhý stupeň

4. různé

Průběh: 

1. inspekční zpráva České školní inspekce č.j. ČŠIB-1158/16-B

ŠR  byl  k projednání  předložen  celý  text  inspekční  zprávy.  K bodu  proběhla
diskuze.  V inspekční zprávě je uvedeno, že od roku 2010 (kdy byla provedena
poslední inspekce) došlo k výraznému zlepšení materiálních podmínek školy, což
mělo  příznivý  dopad  do  průběhu  vzdělávání  žáků.  Za  tento  pozitivní  posun,
ke kterému patří neustálý boj o finance pro naši  školu, vyslovila ŠR řediteli  ZŠ
pochvalu.  Nedostatkem zůstává mimo jiné  užívání  málo  pestrých forem práce
s dětmi. Ing. Bauer se zeptal, jaký má faktický dopad inspekční posouzení způsobu
výuky vyučujícího,  a to zejména pokud je toto posouzení negativní.  Ředitel  ZŠ
uvedl,  že  o  závěrech  inspekce  byl  každodenně  průběžně  kontrolujícími
informován.  Po  skončení  inspekce  pak  následně  proběhla  porada  ředitele
s učiteli.  Všichni  vyučující,  v jejichž  výuce  proběhla  inspekční  činnost,  byli
podrobně  seznámeni  s  hodnocením  inspekce,  byla  jim  dána  zpětná  vazba
a případně i navrženo, co by mohlo být zlepšeno a jakým způsobem.

Návrh usnesení: 

Školská rada 

 bere  na  vědomí   inspekční  zprávu  České  školní  inspekce  č.j.  ČŠIB-
1158/16-B pro MZŠ Kamenačky 3591/4.

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



2. finanční problematika školy

Plavání
ŠR  byla  k projednání  předložena  Žádost  o  navýšení  rozpočtových  výdajů
o příspěvek na plavání žáků adresovaná ředitelem ZŠ panu starostovi MČ Brno-
Židenice ze dne 08.03.2017.   Jedná se o jednorázový problém způsobený tím,
že v předchozích letech se plavání účastnily dvě třídy druháků a dvě třídy třeťáků,
zatímco od února 2017 se účastní plavání tři druhé třídy a po letních prázdninách
budou plavat tři třetí třídy. Zřizovatel přislíbil finanční pomoc ve výši 30.000 Kč
(částka  stejná  jako  v minulých  letech),  OŠMT  MMB  přislíbilo  finanční  pomoc
38.000  Kč,  přičemž  zbytek  má  být  hrazen  z provozního  rozpočtu  školy.
Při nákladech 140.000 Kč zbývá škole uhradit částku 72.000 Kč, což je stále velmi
mnoho. Jelikož navýšením tříd o jednu třídu ve školním roce 2015/2016 vyšla
škola  vstříc  zřizovateli  při  řešení  problému  s umístěním  vyššího  počtu  dětí
do základních škol, rozhodli se členové školské rady obrátit se s žádostí o pomoc
na zřizovatele a společně naformulovali návrh textu usnesení.

Návrh usnesení: 

Školská rada 

 žádá  zřizovatele  o  zvýšení  příspěvku  na  plavání  pro  Masarykovu
základní  školu Kamenačky  3591/4 na  kalendářní  rok  2017 o částku
60.000 Kč. 

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

Plat psychologa
ŠR  byla  k projednání  předložena  Žádost  o  navýšení  přímých  výdajů  –  úvazek
školního psychologa adresovaná ředitelem ZŠ panu starostovi MČ Brno-Židenice
ze dne 21.02.2017.
Ředitel  ZŠ  informoval  členy  ŠR,  že  ač  školský  zákon  počítá  s prací  psychologa
ve škole v rámci zřízení a provozování školského poradenského zařízení a zákon
o pedagogických  pracovnících  zařadil  psychologa  pod  zaměstnance  školy,  stát
nenavýšil  obcím  prostředky  na  platy  psychologů  zaměstnaných  v základních
školách.  Zřizovatel  (MČ  Brno-Židenice)  sice  umožnil  škole  čerpat  finanční
prostředky  na  plat  psychologa  a  povinné  odvody  s tímto  spjaté,  ale  nenavýšil
o tento plat a odvody škole provozní rozpočet. Roční plat psychologa činí 320.000
Kč  a  odvody  109.000  Kč,  což  je  částka,  která  škole  v provozním  rozpočtu
nepřebývá,  škola  jí  nemůže  z provozního  rozpočtu  vzít,  aniž  by  ty  peníze
nechyběly jinde v provozu školy. Takže tato možnost neřeší daný problém. 
Práce  školního  psychologa  se  však  stává  ve  školách  nezbytnou,  a  to  zejména
z hlediska státem propagované inkluze. Na naší škole působí školní psycholožka
od  minulého  školního  roku  (tehdy  na  poloviční  pracovní  úvazek),  od  tohoto
školního roku již na plný pracovní úvazek. Její  přínos ocenila a vyzdvihla česká
školní  inspekce,  která  na  naší  škole  uskutečnila  kontrolu  v lednu  2017  (viz



inspekční  zpráva  Čj.  ČŠIB-1158/16-B ,  kde je  uvedeno např.  cit.:  „…Podpora a
poradenská  pomoc  žákům,  jejich  zákonným  zástupcům  a  pedagogům  je
systematicky zajišťována prostřednictvím školního poradenského pracoviště,  ve
kterém  působí  výchovná  poradkyně,  školní  metodička  prevence,  školní
psycholožka a speciální pedagožka. … Od loňského školního roku došlo též díky
aktivnímu  působení  školního  poradenského  pracoviště  k výraznému  snížení
zameškaných  hodin.  …  Hodnocení  vývoje  …  -  byla  zřízena  funkce  školní
psycholožky,  jejíž  činnost  se  pozitivně  promítla  do  oblasti  prevence  sociálně
patologických jevů žáků a při poskytování podpory žáků se SVP … Silné stránky … -
systém nastavení školních poradenských služeb příznivě ovlivnil vzdělávání žáků
se  SVP,  zajišťoval  včasné  podchycení  nežádoucích  jevů  a  nízkou  míru  řešení
problémových situací…“
Jelikož se tento problém netýká jen naší školy, ale všech základních škol, rozhodli
se členové školské rady obrátit na zřizovatele a jeho prostřednictvím na zástupce
vedení  města,  aby  iniciovalo  nalezení  řešení  tohoto  problému  pro  všechny
základní školy. 

Návrh usnesení: 

Školská rada 

 žádá zřizovatele, aby otevřel diskuzi s vedením města Brna pro řešení
platové situace psychologů na základních školách.  

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

Finance pro renovaci a úpravy budov školy 
ŠR byla k projednání předložena Žádost o projektovou a finanční součinnost při
přihlašování  a  tvorbě  projektů  financovaných  z jiných  zdrojů  adresovaná
ředitelem ZŠ panu starostovi MČ Brno-Židenice ze dne 09.03.2017.  Zde se jedná
především o projekt zřízení jazykové a počítačové učebny. Aby bylo možné žádat
o  peníze  z IROP,  musí  být  v rámci  plánovaných  stavebních  úprav  zajištěn
bezbariérový  přístup  v budovách  školy  –  k tomu  stačí  renovace  schodiště  a
zakoupení  schodolezu.  Členové  ŠR  v rámci  diskuze  požádali  ředitele  ŠR  o
vypracování položkového rozpočtu a jeho předložení zřizovateli. 
Druhý plánovaný projekt se týká využití půdních prostor. K němu v současné době
existuje  pouze  studie  proveditelnosti.  Pravděpodobné  náklady  25  mil.  Kč.  Je
potřeba  zpracovat  projektovou  dokumentaci  pro  stavební  povolení.  Její
vypracování bude stát odhadem 900.000 Kč. Členové ŠR se na základě diskuze
shodli, že je potřeba požádat zřizovatele o peníze na vypracování projektu, i když
je termín realizace  zatím neznámý.
K tomuto bodu nebylo přijato usnesení.

3. Objednávání učebnic pro druhý stupeň



Paní Hanychová nadnesla problém se získáváním učebnic a pracovních sešitů pro
žáky druhého stupně, kde bylo zavedeno, že si každý jednotlivec kupuje pracovní
sešity sám. Rodiče se tak potýkají s problémy při objednávání u vydavatelství –
objednávky  po  kusech  nejsou  pro  řadu  vydavatelství  dostatečně  lukrativní  a
současně  není  možné  využít  možnosti  slev,  které  se  nabízejí  pro  hromadné
objednávky. Ředitel ZŠ vysvětlil, že učebnice objednává a hradí škola (nesmí toto
žádat po rodičích), pracovní sešity hradí rodiče (škola je hradit nesmí). 

Řešením podle paní Šťastné by mohly být řešením závazné objednávky nejlépe
přes Bakaláře, pokud systém něco takového umožňuje. Peníze by mohly být pro
tento účel zasílány přímo na účet školy, aby učitelé je nemuseli vybírat. 

Návrh usnesení: 

Školská rada 

 doporučuje řediteli MZŠ Kamenačky 3591/4, aby byly pracovní sešity
fakturovány přes závaznou objednávku i pro druhý stupeň.

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

4. Různé

Členové  ŠR  znovu  požádali  ředitele  ZŠ  o   zajištění  prezentace  elektronického
systému Bakalář pro zástupce ŠR a zástupce vznikajícího sdružení rodičů. 

Zapsala:
Michaela Vaňáčková, předsedkyně ŠR  .


