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Vážení rodiče a pedagogové, milí žáci, 
 
nacházíme se na konci tříletého volebního období současné Školské rady a stojíme 
před novými volbami zástupce zákonných zástupců žáků a následně zástupce z řad 
pedagogů působících na MZŠ. Je zcela na místě, dříve než se odhodláte navrhovat 
a volit své kandidáty, poohlédnout se za výsledky činnosti současné Školské rady, 
abyste mohli objektivně posoudit, zda její existence a aktivita může škole prospět či 
nikoli.  
 
Každý z nás bojuje s časem a trpí přemírou různých povinností, proto se pokusím být 
stručný a z pozice předsedy Školské rady a současně zástupce zákonných zástupců 
žáků předložit krátký přehled toho, co lze považovat za úspěch v činnosti stávající 
Školské rady s přímým dopadem na kvalitu vzdělávání na MZŠ a spokojenost 
rodičovské veřejnosti a žáků samotných. 
 

1. Využili jsme možnosti dané školským zákonem a aktivně se spolupodíleli na 
tvorbě Koncepčního záměru rozvoje školy, jehož kvalitu ocenila i ČŠI při své 
poslední kontrole. Součástí tohoto dokumentu je i finanční plán, který stanovil 
jasné priority v oblasti investic a umožnil ve spolupráci s vedením školy a 
zřizovatelem systematicky získávat finanční prostředky na modernizaci 
budovy i vybavení školy. 

2. Vyvinuli jsme značné úsilí při získávání finančních prostředků mimo běžný 
rozpočet školy a podporovali tak model tzv. vícezdrojového financování 
prostřednictvím grantů a účelových dotací.  

3. Naším střednědobým cílem je modernizovat školu v souladu s podmínkami 
památkové ochrany jejích budov, a to nejen z mimořádných prostředků 
daných zřizovatelem, ale i z dotačních programů, např. připravované výzvy 
Fondu životního prostředí zaměřené na zateplování veřejných budov a 
Integrovaného plánu rozvoje města Brna (IPRM). 

 
Jaké jsou tedy výsledky společného úsilí? 
 

 MZŠ získala prostřednictvím programů MŠMT a Evropských strukturálních 
fondů (ESF) prostředky na zkvalitnění vzdělávacího procesu v celkové výši 
5 181 000,-Kč, které škole pomohly při obnově školního vybavení, učebních 
pomůcek, ale také venkovních prostranství, kde probíhá interaktivní výuka 
předmětů s environmentálním zaměřením. 

 Došlo ke schválení finanční dotace poskytované MMB v rámci Investičního 
plánu rozvoje města Brna (IPRM), a to ve výši 9 450 000,- Kč na rekonstrukci 
sportovního areálu před hlavní budovou MZŠ. Realizace této investice je 
v plném proudu s předpokladem dokončení ve školním roce 2012/2113. Areál 
bude k využití nejen škole, ale i dalším zájmovým útvarům. 



 Na podzim tohoto roku zřizovatel MZŠ zahájil akci obnovy historických oken 
na budově I. stupně, a to ve výši 2 500 000,- Kč. Jsme přesvědčeni, že se tak 
zlepší nejen estetické prostředí učeben, ale sníží se i zdravotní rizika 
vyplývající z netěsnících a mnohdy neotevíratelných oken. 

 Za aktivní účasti vedení školy podporované Školskou radou došlo k akceleraci 
investic zaměřených na modernizaci sociálního vybavení na obou budovách a 
postupnou výměnu starých šaten za moderní uzamykatelné skříňky, což bylo 
jednou z priorit zmíněného Koncepčního plánu rozvoje školy. 

 
Mohl bych pokračovat v podrobnějším přehledu záměrů, na kterých by měla 
v budoucnu Školská rada participovat, a jejichž základy již byly položeny, jsem však 
přesvědčen, že výše uvedený stručný přehled dává jasný obraz o tom, kterým 
směrem by se nová Školská rada ubírala, pakliže by zůstala ve stávajícím složení.  
 
Protože jde o volený orgán, kde síla získaného mandátu může ovlivnit šance v 
prosazování potřebných změn a aktivit prospěšných vašim dětem, obracím se tímto 
především na Vás rodiče a pedagogy, abyste tyto volby využili svojí účastí k jasnému 
projevení zájmu o budoucnost MZŠ a podpořili věrohodné kandidáty svým hlasem. 
 
Na případnou další spolupráci se těší 
 
Mgr. Aleš Kratochvíl, předseda Školské rady MZŠ 
zvolen zákonnými zástupci žáků 
 
 
 
Za stávající členy ŠR MZŠ se připojují: 
 
Ing. René Retek, místopředseda Školské rady MZŠ 
zvolen pedagogickými pracovníky školy 
 
Ing. Ivan Svoboda, místostarosta MČ Brno-sever 
jmenovaný zřizovatelem 
 
 


