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Zápis ze zasedání Školské rady MZŠ Kamenačky Brno 

konaného dne 18. října 2022 

 

Přítomni: 

Jana Šťastná, MVDr. Ing. Václav Trojan, Ph.D. (zástupci MČ Brno – Židenice) 

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

Mgr. Zdeňka Maráková, Lenka Procházková (pedagogové) 

 

Omluveni: 

Mgr. Ivana Nekudová, Ing. Roman Vašina 

 

Hosté:  

Mgr. Martina Zavřelová (ředitelka) 

 

Navržený program jednání: 

1. Přivítání členů školské rady 

2. Schválení výroční zprávy o činnosti školy 

3. Různé 

 

1. Přivítání členů školské rady: 

Předsedkyně školské rady MZŠ Kamenačky Mgr. Magda Samková přivítala členy školské rady 

a p. ředitelku a zkonstatovala usnášeníschopnost. 

Hlasování o programu jednání: 

Usnesení: Školská rada schvaluje navržený program jednání (pro 6, proti 0, zdržel se 0). Usnesení bylo 

přijato. 

 

2. Schválení Výroční zprávy o činnosti školy 

K výroční zprávě nebyly žádné připomínky. 

Usnesení: Školská rada dle § 168 odst. 1 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění 

pozdějších předpisů, schvaluje Výroční zprávu Masarykovy základní školy za školní rok 2021/2022. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo přijato. 

 

4. Různé 

Na zasedání školské rady se dostavil p. Trojan. 

P. ředitelka informovala, že dokud budou peníze, škola bude topit. Sdělila, že nemá informaci z MŠMT 

o plánované on-line výuce v zimním období. 
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P. Šťastná informovala o možnosti využití dotačních titulů na tepelná čerpadla. K tomu uvedla p. 

ředitelka, že v létě proběhla další etapa rekonstrukce kotelny a škola topí na plyn. 

P. Šťastná se dotázala na možnost rozšíření učeben ve škole. K tomu sdělila p. ředitelka, že existuje 

studie na půdní vestavbu a vestavbu na budově tělocvičny, záleží na možnosti financování. P. Samková 

navrhla využití prostor Dělnického domu. P. Šťastná přislíbila, že zjistí možnosti. 

P. Trojan informoval o dotačním titulu na výměnu starých spotřebičů ve školních jídelnách. Rozpoutala 

se diskuse o kvalitě stravy ve škole. P. Trojan přislíbil, že se bude snažit zlepšit stravování ve škole. 

Usnesení: Školská rada žádá Radu Městské části Brno – Židenice, aby znovu otevřela problém kvality 

stravy na MZŠ Kamenačky. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo přijato. 

P. ředitelka informovala, že bude žádat zřizovatele o zřízení parkovacích míst K+R na ulici Bělohorská.  

Členové školské rady požádali zástupce městské části, aby s městskou policií projednali možnost širší 

spolupráce (např. dozor v ranních hodinách na přechodech u školy). 

 

 

 

 

Zapsala: Mgr. Magda Samková 


