
Zápis ze zasedání Školské rady MZŠ Kamenačky Brno

konaného dne 26. 03. 2019

Přítomni: Ing.  Vašina,  MVDr.  Ing.  Trojan,  Ph.D.,  p.  Šťastná,  (zástupci  MČ  Brno-
Židenice)

 Mgr. Vaňáčková, Bc. Samková, p. Hanychová (rodiče)
Mgr. Maráková, Bc. Lopraisová-Trundová, Mgr. Nekudová (pedagogové)

Hosté: Mgr. Zavřelová (ředitelka) 

Program jednání:

1. Organizační záležitost

2. Projednání navrhované úpravy školního řádu

3. Stravování

4. Platby za kroužky

5. Různé – prohlídka prostorů školy

Průběh: 

1. Organizační záležitost 

Předsedkyně ŠR konstatovala usnášeníschopnost ŠR a přivítala nové členy ŠR Ing.
Vašinu a   MVDr.  Ing.  Trojana,  Ph.D.  ,  kteří  byli  jmenováni  do  funkcí  členů ŠR
za zřizovatele Radou městské část Brno-Židenice dne 4.2.2019. Program jednání
ŠR byl schválen členy v navrženém znění (9-0-0).

2. Projednání navrhované úpravy školního řádu  

K tomuto bodu obdrželi členové ŠR tyto materiály: 
- Výňatek ze školního řádu nynějšího – kap. 7 „Zvláštní ustanovení“ bod i)  
- Kap. 7 „Zvláštní ustanovení“ bod i) – návrh nového znění 
- Celý text ŠR se zapracovanou změnou a navrženou účinností od 1.4.2019.
Navrhovaná  úprava  se  týká  používání  mobilních  telefonů  a  jiných  mobilních
elektronických zařízení žákem. K projednání  bodu byla přizvána Mgr. Zavřelová.
K bodu proběhla diskuze. Návrh předloženého nového znění je přílohou zápisu.  

Návrh usnesení: 
Školská rada 

 schvaluje změnu textu školního řádu – kapitola 7 „Zvláštní ustanovení“
bod i) v předloženém znění s účinností od 1.4.2019.

(hlasování 9-0-0). Usnesení schváleno jednomyslně



3. Stravování

Bod uvedla  paní  Šťastná.  Obědy  pro  školní  jídelnu MZŠ  Kamenačky  se  dováží
ze  ZŠ  Krásného.  Část  rodičů  není  s dováženými  obědy spokojena.  Paní  Šťastná
prověřovala  možnost  nákupů  obědů  na  ZŠ  Gajdošova,  jejíž  kuchyně  má velmi
dobrou  pověst.  V současné  době  nejsou  však  schopni  navýšit  přípravu  jídel
o počet žáků na ZŠ Kamenačky. Kuchyně na Krásného zase nabízí i přípravu jídel
bezlepkových  nebo  bezmléčných,  případně  speciálně  odměřené  porce
pro  diabetky.  K bodu  proběhla  rozsáhlá  diskuze.  Závěrem  zástupci  zřizovatele
(Ing. Vašina a MVDr. Ing. Trojan, Ph.D.) navrhli, že navštíví kuchyni na ZŠ Krásného
a paní  Šťastná požádá Sdružení  rodičů o přípravu ankety ke stravování,  aby se
k úrovni stravování a případné spokojenost či nespokojenost s  jídly dováženými
ze ZŠ Krásného mohli  vyjádřit  všichni rodiče, jejichž dět se stravují    ve školní
jídelně.  

4. Platby za kroužky

Paní Šťastná vznesla dotaz, zda by bylo možné řešit platby za kroužky posíláním
peněz  na  účet.  Bc.  Lopraisová-Trundová  uvedla,  že  problémem  pro  paní
vychovatelky by bylo zejména zjišťování, zda dítě zaplatlo – platbou přes účet by
se vše muselo řešit přes třetí osobu (paní účetní). Paní Šťastná dále požádala, zda
by  se  nemohla  elektronická  komunikace  mezi  rodičem  a  školou  rozšířit  i
na  družinu  (odpadlo  by  používání  lístečků,  které  dět kolikrát  ztratí nebo
neodevzdají apod.). Bc. Lopraisová-Trundová přislíbila, že tuto variantu navrhne
vedoucí školní družiny.  

5. Různé

Termín dalšího jednání ŠR bude navržen operatvně. Paní ředitelka poté provedla
členy ŠR po prostorách školy. 

Zapsala:

Bc. Magda Samková

Mgr. Michaela Vaňáčková

předsedkyně ŠR

1 Příloha 



Příloha č. 1 Zápisu z jednání ŠR ze dne 26.03.2019

Návrh na změnu školního řádu 
Kapitola 7. „Zvláštní ustanovení“, bod i)

 Mobilní telefon a jiná mobilní elektronická zařízení smí žák ve škole použít jen 
s výslovným souhlasem učitele zodpovědného v danou chvíli za žáka. Žák musí 
vědět, který pedagog použití mobilního zařízení povolil a za jakým účelem. Povolí-li 
pedagog pořídit nějaký záznam, např. fotografii zápisu tabule, fotografii oznámkované
písemné práce, videozáznam pokusu apod., má právo tento záznam zkontrolovat a 
nařídit jeho smazání. 
Použije-li žák mobilní zařízení bez souhlasu pedagoga či za jiným než povoleným 
účelem, má pedagog právo mobilní zařízení uschovat a vrátt ho žákovi až po skončení
vyučování daného rozvrhem, případně až po skončení školní akce. Při opakovaném 
nepovoleném použití mobilního zařízení bude toto zařízení uschováno a vráceno 
rodičům. Žák obdrží od ředitele písemný zákaz nosit jakékoliv elektronické zařízení do 
školy a to až do odvolání. Zákonní zástupci žáka mají možnost písemně požádat 
ředitele školy o odvolání zákazu. Odvolat zákaz může pouze ředitel školy. 
Za nepovolené užití mobilního elektronického zařízení bude uděleno kázeňské 
opatření.
Mobilním elektronickým zařízením se rozumí zejména mobilní telefon, tablet, kamera,
notebook, netbook, MP3 a MP4 záznamník, datový záznamník, diktafony a všechny 
jejich modifikace, popř. i zařízení dosud neznámá.


