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Zápis ze zasedání Školské rady MZŠ Kamenačky Brno 

konaného dne 14. ledna 2020 

 

Přítomni: 

Ing. Roman Vašina, Bc. Jana Šťastná (zástupci MČ Brno – Židenice) 

Mgr. Magda Samková, Mgr. Martin Sehnal (rodiče) 

Mgr. Zdeňka Maráková, Bc. Lenka Lopraisová Trundová, Mgr. Ivana Nekudová (pedagogové) 

 

Omluveni: 

MVDr. Ing. Václav Trojan, Ph.D. 

Hana Hanychová 

 

Hosté:  

Mgr. Martina Zavřelová (ředitelka), Mgr. Petr Urbánek (zástupce ředitelky) 

 

Navržený program jednání: 

1. Organizační záležitosti (představení nového člena školské rady) 

2. Volba předsedy školské rady 

3. Projednání změn ve škole 

 

1. Organizační záležitosti: 

Mgr. Samková konstatovala usnášeníschopnost školské rady a přivítala nového člena školské rady Mgr. 

Martina Sehnala, který byl zvolen do funkce člena školské rady za rodiče. Dále členy seznámila 

s návrhem programu jednání. P. Šťastná navrhla doplnit program jednání o bod Různé. 

Usnesení: Školská rada souhlasí s doplněním programu jednání o bod 4. Různé (pro 7, proti 0, zdržel 

se 0). 

Usnesení: Školská rada schvaluje doplněný program jednání (pro 7, proti 0, zdržel se 0). 

Schválený program jednání: 

1. Organizační záležitosti (představení nového člena školské rady) 

2. Volba předsedy školské rady 

3. Projednání změn ve škole 

4. Různé 

 

2. Volba předsedy školské rady 

P. Šťastná navrhla zvolit předsedkyní školské rady p. Samkovou. 

Usnesení: Školská rada volí předsedkyní školské rady MZŠ Kamenačky Brno Mgr. Magdu Samkovou 

(pro 6, proti 0, zdržel se 1). 
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3. Projednání změn ve škole 

Projednání tohoto bodu se zúčastnila ředitelka školy Mgr. Martina Zavřelová a zástupce ředitelky Mgr. 

Petr Urbánek. 

Paní ředitelka informovala o tom, že v současné chvíli jsou 3 páté třídy, ve kterých je 58 dětí, takže se 

počítá s rozdělením do dvou šestých tříd, z nichž jedna bude s jazykovým zaměřením. Je plánována 

spolupráce s International School of Brno (Čejkovická 10, Brno). V tomto smyslu bude také upraven 

Školní vzdělávací program. Druhá třída bude „matematického“ zaměření a hodiny, které budou 

v jazykové třídě věnovány angličtině, budou zde posíleny na matematiku, fyziku apod. 

P. Šťastná poděkovala paní ředitelce za tuto možnost a požádala o přehodnocení zaměření na 

přírodovědu (s ohledem na Přírodovědnou stanici Kamenačky). P. ředitelka odpověděla, že škola 

nedisponuje potřebnými pozemky a prostory a také personální vybavení přírodovědné stanice 

neumožňuje více spolupracovat s MZŠ. 

P. Šťastná se dotázala na plánovaný nákup tabletů pro výuku na 1. stupni. P. ředitelka odpověděla, že 

byly zakoupeny notebooky do šestých tříd pro posílení výuky českého jazyka a matematiky a dále 10 

tabletů do školní družiny.  

P. Samková se dotázala, jakým způsobem se budou děti do šestých tříd dělit. P. ředitelka sdělila, že děti 

budou do jazykové třídy podávat přihlášku a vyplní test. 

P. Sehnal vyjádřil obavu, jestli nebude jazyková třída považována za výběrovou. Odpověděl zástupce 

ředitelky, že jde o 2 rozdílné studijní programy a představa je taková, že žáci, kteří jsou jazykově nadáni, 

budou v jazykové třídě, naopak v matematické třídě žáci, kteří preferují matematiku. Dále zástupce 

ředitelky uvedl, že došlo ke změně financování škol, kdy normativ na žáka byl nahrazen normativem 

na pedagogického pracovníka. 

P. ředitelka dále sdělila, že škola má v plánu vybudovat venkovní učebnu a doskočiště na venkovním 

hřišti. V plánu je také vybudování dětského hřiště pro potřeby školní družiny a nákup interaktivního 

panelu pro výuku angličtiny na prvním stupni. 

P. ředitelka také informovala o dobrém umístění školy v mezinárodním šetření TIMSS 2019, které 

zjišťuje úroveň znalostí a dovedností žáků 4. tříd v matematice a přírodovědě. Testování se účastnilo 

152 škol, MZŠ skončila v první třetině. 

P. Vašina se dotázal, zda škola neuvažuje o zaměření na IT. Odpověděla p. ředitelka, že škola není 

schopna sehnat kvalifikovaného učitele informatiky. 

 

4. Různé 

P. Šťastná upozornila, že je stále třeba řešit problém se stravováním, neboť si děti stěžují na kvalitu 

stravy. Uvedla, že jako potřebné vidí změnu obsah spotřebního koše, který stanovuje, jaké výživové 

požadavky mají splňovat jídla podávaná ve školní jídelně. 

P. Maráková uvedla, že anketa mezi dětmi proběhla cca před 2 – 3 lety, kdy děti zapisovaly, jak jim 

chutná. Dále sdělila, že když škola zvažovala možnost dovážet jídlo z jiné školní jídelny, žádná školní 

jídelna neměla volné kapacity. 

P. Nekudová a P. Lopraisová Trundová upozornily, že děti hodně jídla vyhazují, protože mají sladké 

svačiny a normální jídlo pak nejí.  
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P. Vašina informoval, že dnešního dne provedl s dalším členem rady městské části kontrolu jídelny na 

ZŠ Krásného a s kvalitou, vzhledem a chutí jídla byli oba spokojeni. 

P. Sehnal upozornil, že strava trpí i dovozem a navrhl ochutnávku jídla v jeden den jak na ZŠ Krásného, 

tak v jídelně MZŠ Kamenačky. 

P. Vašina upozornil, že i když se plánuje rekonstrukce jídelny ZŠ Gajdošova, není možné počítat s tím, 

že by se obědy dovážely i na MZŠ Kamenačky, protože na to není jídelna kapacitně nastavena. Navrhl 

zapojit jídelnu ZŠ Krásného do projektu Zdravá školní jídelna, kterou organizuje Státní zdravotní ústav 

ve spolupráci s Krajskými hygienickými stanicemi. Cílem projektu je pestrá, nutričně vyvážená a chutná 

strava podávaná ve školních jídelnách. 

P. Šťastná navrhla srovnávat jídelníčky ZŠ Krásného a ZŠ Gajdošova. 

P. Samková navrhla návštěvu vedoucí školní jídelny ZŠ Gajdošova na ZŠ Krásného a příp. pomoc se 

sestavováním jídelníčku. 

P. Vašina přislíbil, že se pokusí zajistit srovnání jídelníčků škol a „ochutnávku obědů“ ZŠ Krásného za 

účasti vedoucí školní jídelny ZŠ Gajdošova. 

P. Vašina informoval o vybavení školy vysoušeči rukou. Přestože se na úhradě vysoušečů mělo podílet 

Sdružení rodičů při MZŠ Kamenačky, všechny vysoušeče nakonec uhradila městská část. 

 

 

 

 

 

Zapsala: Mgr. Magda Samková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


