
Základní škola a Mateřská škola Kanice, 

okr. Brno – venkov, příspěvková organizace 

 

24. zasedání Školské rady při ZŠ a MŠ Kanice ze dne 14. září 2015 

 
 Přítomni: Mgr. Radka Kokojanová 

       Hana Hynštová 

       Mgr. Alena Repová 

       Mgr. Dana Pospíšilová 

       Mgr. Kateřina Gronichová 

       Vlastimil Minařík 

                  Petr Petlach 

 

Nepřítomni: Ivona Ondráčková - omluvena, doc. Ing.Karol Molnár, PhD.  - omluven  

Školská rada je usnášení schopná. 

 

Body jednání :  
 

1) Výroční zpráva o činnosti školy za šk.rok 2014/2015 

Výroční zprávu obdrželi členové ŠR k prostudování v elektronické podobě před konáním zasedání. 

Mgr. Alena Repová seznámila členy s hlavními body.  

Se zněním Výroční zprávy všichni přítomní členové jednomyslně souhlasí. 

 

2) Konkurz na ředitele/ku Základní a mateřské školy Kanice  

V těchto dnech probíhá konkurz na ředitele/ky školy. 

3) Mgr.Alena Repová seznámila s akcemi školy v novém školním roce 2015/2016 
 

4) Školní družina 

Kapacita školní družiny je naplněna a nemohlo být přijato ještě mnoho dětí rodičů, kteří si dávali 

přihlášku. Rodiče si stěžují na tento nedostatek míst. Tato záležitost se bude v nejbližší době řešit. 

 

5) Dopravní situace před areálem ZŠ 

Členové zastupitelstva Obce Kanice informovali o dopravní situaci před školou. Je schváleno, že na 

vozovce bude zvýšený práh, ale ještě je v řešení jeho přesné umístění. Členové zastupitelstva budou 

opět informovat.  

Pod školou v ulici „Na okálech“ se na podzim zbuduje několik parkovacích míst pro potřebu rodičů 

dětí z MŠ a ZŠ. 

 

6) Oslavy 650 let založení obce Kanice 

Ve dnech 4. - 6. září proběhly oslavy 650 let od založení obce Kanice. ZŠ a MŠ se do těchto oslav 

zapojila. Akce byla velmi pěkná a zdařilá, měla vysokou účast místních obyvatel i z okolních obcí. 

 

 

7) Ukončení 24. zasedání ŠR 
 

 

Zápis četli: Ivona Ondráčková   …............................................... 

  Mgr. Radka Kokojanová  …............................................... 



Základní škola a Mateřská škola Kanice, 

okr. Brno – venkov, příspěvková organizace 

 

  Hana Hynštová   …............................................... 

  Mgr. Alena Repová   …............................................... 

  Mgr. Dana Pospíšilová  …............................................... 

  Mgr. Kateřina Gronichová  …............................................... 

  Doc. Ing. Karol Molnár, PhD. …............................................... 

  Vlastimil Minařík   …............................................... 

  Petr Petlach    …............................................... 

 

       …............................................... 

       Zápis provedla Hana Hynštová 

 

 


