Zápis ze schůze Školské rady
ZŠ Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace
konané dne 19.6.2018
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení schůze ŠR a schválení jejího programu
Inspekční zpráva
Aktualizace dokumentů ZŠ Kamínky
III. etapa rekonstrukce toalet na ZŠ Kamínky
Informační systém AES v praxi
Čipový systém
Diskuse

1. Zahájení schůze ŠR a schválení jejího programu
Předsedkyně ŠR zahájila schůzi a členové ŠR v tomto složení schválili navržený program.
Přítomno 7 členů ŠR: Ing. a Mgr. Lenka Brabcová
Vladimíra Křivánková
PaedDr. Zdeňka Bučková
Mgr. Bohdana Minářová
Mgr. Anna Široká
Mgr. Hana Čípová
Jana Gruberová

Omluveni:

Ing. Jan Privarčák
Mgr. Blanka Petříková

Host:

Mgr. Petr Novák, Ph.D. – ředitel školy

1/3

2. Inspekční zpráva
Ředitel školy informoval členy ŠR o průběhu inspekce, která proběhla na ZŠ Kamínky ve
dnech 14. – 16.3.2018. Inspekční činností nebyly shledány žádné velké nedostatky, ve
většině kontrolovaných ukazatelů byla škola a její vzdělávací činnost hodnoceny kladně.
Česká školní inspekce vyhotovila o této činnosti INSPEKČNÍ ZPRÁVU, která je k dispozici na
webových stránkách školy v odkazu: O škole – Dokumenty.
Ředitel školy zdůraznil důležitost tohoto dokumentu a jeho vypovídací hodnotu o stavu ZŠ
Kamínky, posouzenou nezávislým orgánem. V této souvislosti požádal členy ŠR (a jejich
prostřednictvím i rodiče a zákonné zástupce dětí), aby se s touto zprávou seznámili.

3. Aktualizace dokumentů ZŠ Kamínky
Ředitel školy informoval členy ŠR o probíhající aktualizaci dokumentů ZŠ Kamínky. Jedná se
o Školní vzdělávací program, Školní řád a Výroční zprávu. Členové ŠR byly požádáni o jejich
schválení, a to elektronicky. Jejich znění bude členům ŠR doručeno e-mailem v polovině
srpna 2018.

4. III. etapa rekonstrukce toalet na ZŠ Kamínky
II.etapa rekonstrukce toalet na škole byla dokončena v termínu. Ředitel školy poděkoval
zástupcům zřizovatele (ÚMČ Brno – Nový Lískovec) za velmi dobrou spolupráci a finanční
podporu. Na základě této spolupráce může III.etapa rekonstrukce toalet začít již od srpna
2018 (oproti plánu na rok 2019). Jedná se o rekonstrukci sprch a toalet v šatnách a toalet
v prostoru před jídelnou. Vzhledem k posunu začátku této rekonstrukce se odkládá
odstraňování klecových šaten.

5. Informační systém AES v praxi
Po ukončení dalšího školního roku, ve kterém funguje informační systém AES, byl ze strany
pedagogů i rodičů tento systém hodnocen kladně. Elektronický systém usnadňuje a
zefektivňuje moderní řízení školy, zrychluje předávání informací mezi školou, rodiči a žáky.
Systém nabízí mnoho dalších modulů, které mohou být v budoucnu využívány.
Na základě podnětů od rodičů byl vznesen požadavek na důslednější využívání systému AES
školní družinou. Vychovatelky ŠD by měly rodiče informovat především elektronicky.
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6. Čipový systém
Čipový systém slouží v současné době pouze pro stravování v jídelně. Ředitel školy
informoval členy ŠR o postupném propojování systému AES s čipovým systémem. Od
1.9.2018 bude jeden čip sloužit jak pro stravování, tak pro vstup do školy. Takto bude
evidována docházka elektronicky.

7. Diskuse


Informace o připravované rekonstrukci PC učebny.



Počínaje školním rokem 2018/2019 budou veškeré platby na školní akce (např. výlety,
ŠvP, lyžařské kurzy atd.) probíhat bezhotovostně. Každé dítě má přidělen svůj
variabilní symbol, který rodič uvede při platbě na číslo účtu školy. Na žádost rodiče
bude též vydán doklad o úhradě.



Ve školním roce 2018/2019 budou otevřeny dvě 1.třídy, z toho jedna sportovní.



Od školního roku 2018/2019 se připravuje kroužek robotiky. Důraz bude kladen na
pracovní a technické obory spojené s rozvojem robotizace za pomoci mechanických i
elektronických stabnic.



Kladně je hodnocena činnost Školního poradenského centra na ZŠ Kamínky a jeho
práce s žáky 9.tříd v souvislosti s výběrem dalšího studia (profesní dotazníky,
pohovory s rodiči).



Škole byl 2.1.2018 udělen titul Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy
univerzity v Brně. Tato je významným partnerem ve vzdělávání na ZŠ Kamínky.



Připomenutí terminu Zahradní slavnosti, a to 26.6.2018.

Termín příští schůze ŠR je schválen na 20.11.2018 (změna termínu vyhrazena).

Zapsala:

Jana Gruberová – předsedkyně ŠR

Ověřila:

Mgr. Anna Široká – členka ŠR

V Brně dne: 21.6.2018
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