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Zápis ze zasedání Školské rady MZŠ Kamenačky Brno 

konaného dne 24. června 2021 

 

Přítomni: 

Ing. Roman Vašina, MVDr. Ing. Václav Trojan, Ph.D. (zástupci MČ Brno – Židenice) 

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

Mgr. Zdeňka Maráková, Mgr. Ivana Nekudová (pedagogové) 

 

Omluveni: 

Bc. Jana Šťastná, Lenka Procházková 

 

Hosté:  

Mgr. Martina Zavřelová (ředitelka) 

 

Navržený program jednání: 

1. Seznámení členů školské rady 

2. Volba předsedy školské rady 

3. Seznámení s jednacím řádem školské rady 

4. Různé 

 

1. Seznámení členů školské rady: 

Nově zvolené členy školské rady přivítala ředitelka školy Mgr. Martina Zavřelová. Ta také nově zvolené 

členy školské rady vzájemně představila. 

Zástupci zřizovatele (MČ Brno – Židenice): Bc. Jana Šťastná, Ing. Václav Trojan, Ph.D., Ing. Roman Vašina. 

Pedagogičtí pracovníci: Mgr. Zdeňka Maráková, Mgr. Ivana Nekudová, Lenka Procházková. 

Zákonní zástupci nezletilých žáků: Mgr. Magda Samková, Mgr. Martin Sehnal, Mgr. Sylvie Zavadilová. 

 

2. Volba předsedy školské rady 

Ředitelka školy navrhla zvolit předsedu školské rady. 

P. Vašina navrhl zvolit předsedkyní školské rady p. Samkovou. P. Samková navrhla zvolit předsedou 

školské rady p. Sehnala, který získal od rodičů nejvíce preferenčních hlasů. 

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

(pro 5, proti 0, zdržel se 2). 

Usnesení: Školská rada volí předsedou školské rady MZŠ Kamenačky Brno Mgr. Martina Sehnala (pro: 

4, proti 0, zdržel se 3). 

Předsedkyní školské rady MZŠ Kamenačky byla zvolena Mgr. Magda Samková. 
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3. Seznámení s jednacím řádem školské rady 

P. ředitelka opustila zasedání školské rady. 

P. Samková poděkovala členům školské rady za jejich důvěru při hlasování a navrhla před projednáním 

jednacího řádu školské rady ještě dodatečně schválit navržený program jednání. 

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

 

Poté bylo přistoupeno k seznámení s jednacím řádem školské rady. Členové školské rady obdrželi 

původní jednací řád školské rady. P. Samková uvedla, že nově připravený jednací řád je mírně upraven, 

a to zejména v bodu 6.3, kdy k jiné formě hlasování, kromě tajné, bylo ještě výslovně doplněno 

hlasování per rollam. V ostatních bodech zůstal jednací řád stejný, došlo pouze ke sjednocení zavedené 

zkratky ŠR v textu jednacího řádu. 

K jednacímu řádu neměl nikdo ze členů školské rady připomínky, proto se přistoupilo k hlasování. 

Usnesení: Školská rada stanovuje jednací řád školské rady MZŠ Kamenačky (pro 7, proti 0, zdržel se 0). 

 

4. Různé 

P. Trojan se dotázal, co je ve škole nového. 

P. Vašina sdělil informace ohledně PCR testů, kdy se podařilo zajistit PCR testování škol v MČ Židenice 

díky firmě Elisabeth Pharmacon s.r.o. Městská část pošle do rozpočtů škol peníze na pokrytí testování, 

aby bylo možné dále zachovat např. kurzy plavání pro děti apod. dále požádal členy školské rady 

o vyjádření k PCR testům. P. Trojan poděkoval městské části za zajištění PCR testování. 

P. Nekudová uvedla, že PCR testy jsou rychlejší a lepší pro děti. 

P. Zavadilová navrhla jiný den testování než pondělí. K tomu uvedla p. Maráková, že pondělní rozvrh 

už s testováním žáků počítá, ve třídě začíná třídní učitel se svou třídou. 

K zasedání školské rady byla přizvána p. ředitelka, aby podala informace o činnosti školy během 

uplynulého roku, kdy z důvodu pandemické situace školská rada prezenčně nezasedala. 

P. ředitelka uvedla, že v rámci spolupráce s polskou základní školou v Hnězdně se žáci sedmých tříd 

zapojili online do mezinárodní olympiády v anglickém jazyce International English Language Contest. 

Z 90 účastníků se na třetím místě umístil žák MZŠ Kamenačky Petr Olah. Dále uvedla, že se škola snaží 

vrátit děti do procesu vzdělávání a posílit školní kolektivy, proto podporuje i školní výlety, školy 

v přírodě apod. V létě proběhne oprava kotle na budově Kamenačky 4, který je v havarijním stavu, 

probíhá výběrové řízení na výměnu starých světel a opravu chodby na I. stupni. 

P. Trojan vznesl dotaz, zda p. ředitelka považuje informace ze strany ministerstva školství za dostatečné 

a včasné. P. ředitelka odpověděla, že množství informací přišlo pozdě, ministerstvo zprávu napřed 

zveřejnilo na Twiteru, poté proběhla tisková konference a teprve potom školy obdržely oficiální 

informaci do datových schránek. O každé změně byli rodiče informováni prostřednictvím systému 

Bakaláři. 

P. Sehnal upozornil, že je letos málo prvňáčků a bude naplněna pouze jedna třída, což nezapadá do 

konceptu výběrové 6. třídy. P. ředitelka sdělila, že škola obdržela 60 přihlášek, nakonec je přijatých 27 

žáků, protože je hodně odkladů. 
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K tomu uvedl p. Vašina, že městská část uvažuje o nástavbě školy na budově Kamenačky 2, příp. na 

tělocvičně, kdy je nutné statické posouzení nosnosti. V roce 2017/2018 se narodilo hodně dětí, proto 

se počítá s rozvojem školy. 

 

Zapsala: Mgr. Magda Samková 


