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Zápis ze schůze Školské rady 

ZŠ Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace 

konané dne 27.2.2018 
 

Program: 

1. Zahájení schůze ŠR a schválení jejího programu 

2. Přivítání nově zvolených členů ŠR 
3. Volba předsedy ŠR 
4. Forma čerpání financí z Vánočního jarmarku 2017 na ZŠ Kamínky 
5. II. etapa rekonstrukce toalet na ZŠ Kamínky 
6. Čipový systém 
7. Aktivity na ZŠ Kamínky 
8. Diskuse 

 

1. Zahájení schůze ŠR a schválení jejího programu 

Členové ŠR v tomto složení schvalují navržený program. 

Přítomno 8 členů ŠR: Ing. a Mgr. Lenka Brabcová 

   Vladimíra Křivánková 

Ing. Jan Privarčák 

PaedDr. Zdeňka Bučková 

Mgr. Bohdana Minářová 

Mgr. Anna Široká 

Mgr. Hana Čípová 

Jana Gruberová 

 

Omluveni:   Mgr. Blanka Petříková 

 

Host:   Mgr. Petr Novák, Ph.D. – ředitel školy 
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2. Přivítání nově zvolených členů ŠR 

Ředitel školy informoval nově zvolené členy ŠR o průběhu řádných voleb do ŠR z řad učitelů 
ZŠ Kamínky a zákonných zástupců žáků ZŠ Kamínky, které proběhly v plánovaných termínech. 
Zdůraznil hojnou účast voličů z řad zákonných zástupců (155 platných hlasů). 

 

3. Volba předsedy ŠR 

Proběhla volba předsedy školské rady ZŠ Kamínky. Předsedkyní ŠR byla zvolena  Jana 
Gruberová. 7 členů ŠR hlasovalo pro Janu Gruberovou, 1 člen se zdržel hlasování. 

Byla připomenuta pravidla, způsob a termíny svolávání schůzí ŠR, a to elektronicky 2x do 
roka svolává předseda ŠR. 

Bylo připomenuto, že na webových stránkách školy jsou k dispozici dokumenty ŠR. Jedná se 
o volební řád ŠR, jednací řád ŠR a zápisy ze schůzí ŠR (aktuálně vždy z posledních 3 schůzí). 

 

4. Forma čerpání financí z Vánočního jarmarku 2017 na ZŠ Kamínky 

Ředitel školy informoval ŠR o čerpání financí z Vánočního jarmarku. 

Dne 12.12.2017 se uskutečnil na ZŠ Kamínky Vánoční jarmark, na kterém byl po odečtení 
nákladů získán obnos 48.334,- Kč. Na pedagogické poradě učitelů dne 27.2.2018, při 
demokratickém hlasování, bylo odsouhlaseno, že každý třídní učitel dostane pro svoji třídu 
příslušný finanční obnos, který využije pro potřeby své třídy na hry, didaktické pomůcky, 
zážitkové aktivity apod. 

ŠR bere na vědomí informativní vyjádření ředitele školy o čerpání financí z Vánočního 
jarmarku a schvaluje čerpání těchto financí pro potřeby jednotlivých tříd. 

 

5. II. etapa rekonstrukce toalet na ZŠ Kamínky 

Ředitel školy informoval ŠR o průběhu II. etapy rekonstrukce toalet na škole, která by měla 
být dokončena v dubnu 2018.  Velmi kladně hodnotil výbornou spolupráci s firmou Huslík, 
která rekonstrukci realizuje. V roce 2019 by měla proběhnout III. etapa rekonstrukce toalet a 
sprch. Také dojde k odstranění klecových šaten, které budou nahrazeny moderními 
skříňkami. 

 

 

 

 

 



3 
 

6. Čipový systém 

ŠR byla informována o postupném zavedení docházkového čipového systému na ZŠ Kamínky 
v průběhu školního roku 2017/2018. 

Cílem je propojit přes AEs docházkový systém se stravováním žáků ve školní jídelně. Rodiče 
tak získají rychlejší a přehlednější kontrolu nad docházkou svých dětí do školy. 

Ke zrychlení a zjednodušení každoročně prováděné inventarizace hmotného majetku školy je 
plánováno pořízení čteček na kódy, které budou umístěny na jednotlivých kusech školního 
inventáře. 

 

7. Aktivity na ZŠ Kamínky 

Ředitel školy vyzdvihl školní aktivity a činnosti probíhající na škole: 

 Lyžařský kurz pro žáky 1.stupně ZŠ, který proběhne ve dnech 4.3. – 9.3.2018 
v Beskydech 
 

 Den otevřených dveří – 15.2.2018 –  prezentace 4 pilířů naší školy: MATEMATIKA a 
přírodní vědy, ANGLIČTINA a cizí jazyky, TECHNIKA a robotika, SPORT a zdraví 
 

 Od letošního školního roku probíhá již od 1.třídy ve spolupráci s trenéry florbalového 
oddílu Bulldogs sportovní příprava formou hry, prezentace florbalu i jiných sportů, 
např. basketbal, korfbal. 

 
 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 stavebnic. 
 

 Na škole probíhá výuka cizích jazyků, a to angličtiny, němčiny, ruštiny a francouzštiny. 
 
 Ve dnech 6.,7. a 18.4. proběhne na škole zápis do 1. tříd 

 
 Kladné hodnocení práce Školního poradenského centra na ZŠ Kamínky a spolupráce 

jeho pracovníků se všemi učiteli 1. a 2. stupně. 
 

 Pochvala učitelům ZŠ za jejich iniciativu a aktivitu. 
 

 Pochvala pěveckému sboru ZPĚVÁČEK za četná vystoupení a veřejnou prezentaci 
školy.  
Na podnět Ing. Jana Privarčáka budou plánována další vystoupení sboru při 
příležitostech významných událostí a výročí v naší městské části Nový Lískovec. 
V nejbližší době to bude uctění památky Petra Křivky u pamětní desky na budově naší 
školy a vysazení stromu republiky ke 100.výročí vzniku Československa u sochy 
T.G.Masaryka na ulici Rybnická. 
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 Plánována je  spolupráce s Klubem seniorů a Domovem seniorů v Novém Lískovci, a 
to formou vystoupení dětí ke Dni seniorů, besed, dle možnosti školy využití tělocvičny 
za účelem cvičení pro seniory (podnět od Ing. Jana Privarčáka). 
 

  Zahradní slavnost je plánována na měsíc červen 2018. 

 

8. Diskuse 

Předsedkyně Jana Gruberová vznesla požadavek, aby u přehledu školních kroužků, 
nabízených na ZŠ Kamínky a prezentovaných na webových stránkách školy,  byla uvedena 
stručná charakteristika jednotlivých kroužků. 

 
Termín příští schůze ŠR je schválen na 26.6.2018 (změna termínu vyhrazena). 

 

 

Zapsala:  PaedDr. Zdeňka Bučková – člen ŠR 

Ověřila:  Mgr. Anna Široká – člen ŠR 

 

 

V Brně dne: 27.2.2018 

 

 

    

 

 


