
Zápis ze zasedání Školské rady MZŠ Kamenačky Brno

konané dne 22. 05. 2018

Přítomni: Mgr. Monika Doležalová, Jana Šťastná (zástupci MČ Brno-Židenice)
 Mgr. Michaela Vaňáčková, Bc. Magda Samková (rodiče)

Mgr.  Marie  Novotná,  Mgr.  Zdeňka  Maráková,  Mgr.  Tereza  Kučerová
(pedagogové)

Omluveni: Mgr. Aleš Mrázek; Hana Hanychová 

Hosté: Mgr. Jiří Šebela (ředitel školy), Věra Moudrá (ekonomka školy) 

Program jednání:

1. Organizační záležitost

2. Ústní zpráva o hospodaření školy

3. Školní vzdělávací program - změna 

4. Různé

Program jednání ŠR byl schválen členy v navrženém znění (6-0-0). 

Průběh: 

1. Organizační záležitost 

Předsedkyně ŠR požádala členy ŠR, aby podepsali konečné znění textu Jednacího
řádu Školské rady MZŠ Kamenačky Brno (s úpravami schválenými na minulé schůzi
ŠR).  Naskenovaný  text  konečného  znění  Jednacího  řádu  Školské  rady  MZŠ
Kamenačky Brno bude uveřejněn na webových stránkách školy.  

2. Ústní zpráva o hospodaření školy 

K tomuto  bodu  byli  přizváni  hosté  Mgr.  Jiří  Šebela,  ředitel  školy,  a  paní  Věra
Moudrá,  ekonomka  školy.  Paní  ekonomka  seznámila  členy  ŠR  s hospodařením
školy  v roce  2017.  Pan  ředitel  vznesl  dotaz  na  zástupce  zřizovatele,  jakým
způsobem řešit situaci, kdy nařízením vlády dojde k navýšení platů pedagogických
pracovníků,  když do pedagogických pracovníků patří  i  psycholog,  jehož platové
navýšení  ale nepokrývá finanční  částka,  která je  k tomuto účelu dána škole ze
státního rozpočtu. Plat psychologa je hrazen z rozpočtu městské část a je zahrnut
ve  finanční  částce,  která  je  fixně  stanovena  závazným  ukazatelem.  Paní
místostarostka doporučila, aby škola v takové situaci vždy požádala zřizovatele o
změnu  závazného  ukazatele.   Předsedkyně  ŠR  poděkovala  oběma  hostům  za
poskytnuté  informace.  Pan  ředitel  seznámil  školskou  radu  o  názor  na  zákaz
používání  mobilů  žáky  v budově  školy  –  členové  ŠR  tento  návrh  podrobněji
projednali v rámci bodu 4. Různé. Předsedkyně poděkovala hostům za účast a po
jejich odchodu přednesla návrh usnesení. 



Návrh usnesení: 
Školská rada 

 bere na vědomí ústní zprávu o hospodaření školy.  

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

3. Školní vzdělávací program - změna

V rámci projednávaného bodu předsedkyně ŠR upozornila členy ŠR, že v článku
2.5.2. Školská rada je uvedeno, cit.: „… Schůzky školské rady probíhají pravidelně,
minimálně čtyřikrát ročně. …“  Ve školském zákoně je v § 167 odst. 7 řečeno, že
školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. 

Návrh usnesení: 
Školská rada 

 schvaluje školní vzdělávací program pro základní vzdělávání MZŠ Brno,
Kamenačky  4,  verze  7  –  platnost  od  1.9.2018  a   doporučuje  uvést
článek 2.5.2. Školská rada do souladu se školským zákonem.   

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

4. Různé

Předsedkyně ŠR informovala o umístění navrhovaných učitelů v rámci ocenění,
které každoročně uděluje město Brno v souvislost s Mezinárodním dnem učitelů
a požádala zástupce ŠR z řad zřizovatele i učitelů, aby příští návrh ŠR na ocenění
pedagogů z MZŠ Kamenačky podpořili i z pozice zřizovatele a školy. 

Členové ŠR z řad pedagogů informovali ŠR o chystané úpravě školního řádu, která
se týká používání mobilů žáky v budově školy. Učitelé se shodují na tom, že žáci
spolu  o  přestávkách  nemluví,  nehrají  si,  jen  se  dívají  do mobilů.  Možnost  mít
mobil negatvně ovlivňuje komunikaci i vztahy ve třídě i soustředění žáků. 

Návrh usnesení: 
Školská rada 

 vyslovuje souhlas s návrhem na vypnutí mobilů žáky od příchodu do
budovy školy do okamžiku opuštění budovy školy.

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

Členové ŠR z řad pedagogů informovali  ŠR o zřízení  a obsazení  místa  zástupce
ředitele pro I. stupeň nově přijatou paní učitelkou Monikou Opavskou. 



Paní  místostarostka  vznesla  dotaz,  jakým způsobem funguje  na  škole  sdružení
rodičů a zda se konají pravidelná setkání zástupců tříd a vedení školy. Jelikož je
třídním důvěrníkem při sdružení rodičů na ZŠ Krásného, informovala o schůzkách
sdružení s vedením školy, které jsou pravidelné a na kterých zástupce vedení školy
informuje zástupce tříd o novinkách pro rodiče a které pak třídní důvěrníci sdělí
ostatním  rodičům  při  průběhu  třídních  schůzek,  aby  se  tím  nemuseli  zabývat
učitelé. Učitelé sdělují informace o třídě, třídní důvěrníci informace o škole. 

Zapsala

Michaela Vaňáčková

předsedkyně ŠR

Příloha:

informace zaslané panem ředitelem elektronicky členům ŠR 

 Elektronická evidence obědů - Smlouvu na el. stravovací systém jsme zaslali do Plzně 
smluvnímu partnerovi ViS Plzeň, její potvrzení je již jen formalita. Naše servisní IT firma pro 
školu nachystá z našich zdrojů samostatný server na kterém poběží program Stravné. Montáž 
a instalace zařízení bude probíhat postupně od června do srpna 2018. Dět z prvního stupně 
budou mít čipy, dět druhého stupně si budou moci vybrat mezi kartou a čipem. Celková cena 
systému bude cca 200.000 Kč. Spuštění chytáme na konec srpna a začátek září 2018. Zkušební
provoz již dříve.

 Učebna jazyků a digitálních technologií – v budově K4 – můj záměr z roku 2016 byl školou a 
našim projektovým manažerem rozvinut do projektu z r. 2017 a připraven k zadání veřejných 
soutěží na zhotovitele. Pan náměstek Mgr. Petr Hladík splnil svůj slib a Rada města Brna a 
ZMB schválili pro naši školu 2.200.000 na tento projekt. Peníze přijdou na účet naší městské 
část. Členové Rady MČ Židenice nalezli pro naši školu cca 900.000 Kč. Zbylé finance cca 
100.000 může dodat škola, pokud to bude potřeba. Vedoucí Odboru sociálních věcí a školství 
našeho ÚMČ, pan Ing. Trávníček bude za ÚMČ v součinnost se mnou a proj. manažerem 
vypisovat veřejné zakázky na stavební část, nábytek a na digitální technologie. Financování se 
bohužel zdrželo natolik, že třídu nesthneme otevřít k 1. 9. 2018. Za úspěch budu považovat 
její zprovoznění do Vánoc 2018. Stavební a další realizační činnost k tomuto projektu bude 
bohužel muset probíhat i během provozu školy na podzim. Náš nový ŠVP, o kterém jste včera 
jednali, je na tuto budoucí učebnu vázán.

 Investiční možnosti školy v dalším fin. roce – Nové sportovní stavby – hřiště, šatny, retenční 
nádrž, plot a tělocvična jsou již jen v řádu týdnů před zařazením do majetku obce Židenice a 
tedy školy. Spojeným úsilím mne a pana starosty se podařilo rok a půl trvající záležitost dovést
skoro ke konci. Dokumenty podstoupily snad již poslední cestu přes OI MMB znovu přes Bkom
a. s., znovu přes ORF MMB a znovu naši školu a na ÚMČ Brno-Židenice očekávají protokol 
z MMB o převedení do majetku. Pan nám. primátora Richard Mrázek se dokonce dopisem 
škole omluvil za prodlení. Investce z budoucích odpisů to nebudou malé, pro nás takřka 
astronomické. Doufám, že nám je zřizovatel nechá k použití pro školu. Uvažujeme o opravách 
štítů K2, o průlezkách a hracích prvcích pro ŠD, o odvlhčení staré PC učebny, o dalších šatních 
skříňkách pro 2. stupeň atd., atd.



 GDPR – také chystáme, požádáme rodiče o nový informovaný souhlas a jako všichni 
nakupujeme zámky k nábytku. Bakaláři dodali kódování a skončily osobní údaje v e-mailech.

 Šatní skříňky – druhé patro na K4 bude připraveno na umístění šatních skříněk pro žáky 2. 
stupně, již jsou vyrobeny. V červenci dojde k odstranění klecových šaten ve 2. patře.

 Sborovna 1. stupně – proběhlo výběrové řízení na celkovou rekonstrukci sborovny 1. stupně 
včetně vybavení nábytkem a rekonstrukci el. sítě. Rekonstrukce sama proběhne o 
prázdninách. Záměr a uspořádání si vymysleli učitelé sami.

 AJ od 1. třídy – vše bude připraveno.
 Zápis do 1. ročníku – do školy je zapsáno a bude zapsáno cca 65 dětí, někteří rodiče ještě 

váhají, někteří další chtějí přijít. Počítáme se třemi prvními třídami v počtech kolem 22 až 24 
prvňáčků. Podle celkových počtů zvolíme patřičné učebny na K2. Neradi bychom třídy 
přeplnili a už musíme myslet na celkovou kapacitu školy – 400 žáků. Po dohodě s p. ředitelkou
jsme pomohli ZŠ Kuldova a zapsali 5 jejich spádových dětí, které na Kuldové neprošly 
losováním – otevírali jen jednu 1. třídu.

 Některé málo početné třídy ročníků 2. stupně budeme nuceni sloučit do jedné třídy, rodiče a
žáci se velmi brzy dozví, které to budou.

 Mléko a ovoce do škol – projekt rozšiřujeme na všechny třídy 1. až 6. ročníku včetně.
 Šablony MŠMT a Mentoři OŠMT MMB - doučování  - oba projekty budou běžet i v příštím 

roce.

   


