Zápis ze zasedání Školské rady MZŠ Kamenačky Brno
konané dne 21. 6. 2016
Přítomni: Mgr. Monika Doležalová, Jana Šťastná (zástupce MČ Brno-Židenice)
Mgr. Michaela Vaňáčková, Ing. Petr Bauer(rodiče)
Mgr. Hana Navrátilová, Mgr. Petra Tichá, Mgr. Ondřej Hofman
(pedagogové)
Nepřítomen: Petr Zajac (neomluven); Hana Hanychová (nemoc)
Hosté: Mgr. Jiří Šebela (ředitel ZŠ)
Navržený program jednání:
1. podnět ke stravování
2. projekty „56“ „57“
3. podnět k družině – schůzka zástupců jednotlivých tříd I. stupně
4. různé
Průběh:
1. Stravování
ŠR byly k projednání předloženy tyto materiály:
Monitoring provedený v průběhu měsíce dubna 2016 – záznam hodnocení
degustačních porcí rodiči; zápis ze školního parlamentu z 05.05.2016 a záznamy
zástupců jednotlivých tříd druhého stupně k chutnosti a kvalitě předkládaného
jídla; dokumentace předkládaných jídel na DVD; vyjádření hygienické stanice
z 09.06.2016; zápis z metodické návštěvy školní jídelny při ZŠ Krásného a výdejny
stravy při MZŠ Kamenačky
Předsedkyně ŠR poděkovala řediteli ZŠ za uskutečněný monitoring a požádala ho,
aby výsledky monitoringu byly zaslány na vědomí paní Vaňkové jakožto zástupci
za rodiče 3.B. K bodu proběhla diskuze o nastavení pravidel pro případnou
návštěvu výdejny stravy v době oběda zástupci rodičů tak, aby se předešlo
případným obdobným hromadným podnětům.
Návrh usnesení:
Školská rada
 bere na vědomí předložené dokumenty
(hlasování 7-0-0). Usnesení schváleno jednomyslně.

2. Projekty „56“ a „57“:
Ředitel ZŠ informoval členy ŠR o úspěšném zapojení školy do projektu 56 „Studijní
jazykový pobyt v Anglii a Čtenářské dílny“ a 57 „Děláme rukama“. Díky první části
projektu 56 pod vedením Mgr. Krátké a za pomoci Mgr. Liškové a Mgr.
Čermákové mohli žáci vycestovat do Londýna. Účast na této části projektu
přinesla škole částku 220.000,-Kč. Druhá část projektu 56 (Čtenářské dílny) pod
vedením Mgr. Čermákové a za pomoci Mgr. Poláchové a Mgr. Liškové znamenala
pro školu získání 417 nových knih do žákovské knihovny v hodnotě 100.000,-Kč.
Účast na projektu „57 Děláme rukama“ pod vedením Mgr. Wolfové a za přispění
Ing. Šafáře a pana Valenty znamenala pro školu přínos 150.000 Kč v podobě
nového nářadí, stavebnic merkur, aku vrtaček apod.
Návrh usnesení:
Školská rada
 bere na vědomí poskytnuté podklady a informace k účasti školy na
projektech 56 a 57.
(hlasování 7-0-0). Usnesení schváleno jednomyslně.
3. Podnět k družině – schůzka zástupců jednotlivých tříd
Předsedkyně ŠR poděkovala řediteli ZŠ za oslovení rodičů v rámci třídních schůzek
za účelem určení zástupce rodičů v každé třídě. Schůzka zástupců rodičů za
jednotlivé třídy proběhla 28.04.2016. O průběhu schůzky informoval členy ŠR Ing.
Bauer. Zástupci ŠR za rodiče zde seznámili zástupce rodičů z dalších tříd
s podnětem ke stravování a s podnětem, týkajícím se dobrovolného příspěvku
rodičů na činnost 5. oddělení družiny. Zástupci za rodiče z jednotlivých tříd se
nakonec domluvili, že požádají vedení školy o informaci ke způsobu použití
dobrovolného příspěvků rodičů na družinu za školní rok 2015-2016.
4. Různé
Paní Šťastná přednesla podnět na komunikaci jednoho rodiče s třídním učitelem.
Členové ŠR se shodli na tom, že zmíněná stížnost by měla být řešena s třídním
učitelem popř. s vedením školy. K bodu proběhla diskuze, kde zazněl mimo jiné
návrh na vyšší využití e-mailové korespondence při komunikaci mezi rodičem a
učitelem (efektivnější komunikace).
Jelikož na začátku školního roku je nutno projednat návrh změny školního řádu,
termín dalšího jednání ŠR byl stanoven na 07.09.2016 v 16.00 hod.
Zapsala:
Michaela Vaňáčková, předsedkyně ŠR

.

