
Zápis ze zasedání Školské rady MZŠ Kamenačky Brno

konané dne 11. 12. 2017

Přítomni: Mgr. Jiří Šebela (ředitel MZŠ Kamenačky)
Mgr.  Monika  Doležalová,  Jana  Šťastná,  Mgr.  Aleš  Mrázek  (zástupci  MČ
Brno-Židenice)

 Mgr. Michaela Vaňáčková, , Bc. Magda Samková , Hana Hanychová (rodiče)
Mgr.  Marie  Novotná,  Mgr.  Zdeňka  Maráková,  Mgr.  Tereza  Langová
(pedagogové)

Program jednání:

1. zahájení schůze a seznámení s materiálem „Vize a dlouhodobý záměr rozvoje
Masarykovy základní školy Kamenačky 4, Brno-Židenice“

2. volba předsedy

3. návrh jednacího řádu

4. odpověď ředitele MZŠ Kamenačky k usnesením ŠR ze dne 4.10.2017

5. různé

Průběh: 

1. zahájení schůze 

Ředitel MZŠ Kamenačky přivítal nově zvolené členy ŠR. Mgr. Vaňáčková požádala
pana ředitele, aby zajistil aktualizaci internetové stránky se jmény členů ŠR a aby
zde byla přidána informace, kdy se konaly poslední řádné volby do ŠR a kdy se
mají konat další řádné volby. Ředitel MZŠ Kamenačky pak seznámil přítomné s
materiálem nazvaným „Vize a dlouhodobý záměr rozvoje Masarykovy základní
školy Kamenačky 4, Brno Židenice“, který obsahuje nástin možné profilace školy,
a to do těchto čtyř oblastí: 1. jazyky (angličtina od první třídy, druhý cizí jazyk od
6. ročníku, možnost dalšího cizího jazyka od 9. ročníku); 2. informatika a digitální
technologie (informatika od 4. do 9. třídy, 1-3. třída využití tabletů, druhý stupeň
– programování, použití moderních aplikací - robotika, 3Dtisk apod.); 3. ekologie
(ekologie školního prostředí,  péče o rostliny ve škole a okolí  školy apod.) a 4.
manuální  a technologická zručnost  (více výukové činnosti  ve školních dílnách).
Ředitel  MZŠ  Kamenačky  při  prezentaci  materiálu  u  jednotlivých  bodů  zmínil
reálné možnosti školy, finanční situaci apod. Nastínil i možnost užší spolupráce se
Sdružením rodičů při MZŠ Kamenačky. Materiál je nyní ve fázi připomínkování.
Členové ŠR se mohou vyjádřit k materiálu do 3.1.2018.



2. volba předsedy

 Předsedou školské rady byla zvolena Mgr. Vaňáčková (8-0-1)

3. návrh jednacího řádu

Mgr. Vaňáčková rozeslala členům ŠR den před konáním schůze návrh jednacího
řádu, protože ŠR při MZŠ Kamenačky zatím žádný nemá.  Z tohoto důvodu také
Mgr. Vaňáčková navrhla projednání návrhu jednacího řádu až na příští schůzi ŠR.
Návrh byl přijat (7-0-2). 

4. Odpověď ředitele MZŠ Kamenačky k usnesením ŠR ze dne 4.10.2017

Mgr. Vaňáčková přeposlala před jednáním ŠR všem členům ŠR zápis z posledního
jednání ŠR a odpověď pana ředitele na vyžádáné doplňující informace. Protože
tento  materiál  nebyl  ŠR  v minulém  volebním  období  z časových  důvodů
projednán,  Mgr.  Vaňáčková  seznámila  nové  členy  a  ředitele  MZŠ  Kamenačky
s důvody,  proč  byly  minulou  ŠR  vyžádány  tyto  doplňující  informace.  K bodu
proběhla rozsáhlá diskuze.  

Návrh usnesení: 

Školská rada 

 bere předložený materiál na vědomí

(hlasování 9-0-0). Usnesení schváleno jednomyslně

5. Různé

Předsedkyně ŠR požádala členy ŠR za pedagogy, aby zpracovali návrh na ocenění
některého ze svých kolegů za dlouhodobou pedagogickou činnost pro ocenění,
které každoročně uděluje město Brno v souvislosti s Mezinárodním dnem učitelů.

Paní Šťastná požádala o řešení problému zvonků u družiny (při vyzvedávání dětí
z družiny – nejde se dozvonit).

Další jednání školské rady se uskuteční dne 17.01.2018 v 16.00 hod.

Zapsala:
Michaela Vaňáčková, předsedkyně ŠR  .


