
Zápis ze schůze školské rady ZŠ Brno, Kamínky 5, konané dne 30. 11. 2017 

Program: 

1. Zahájení schůze  

2. Odsouhlasení Výroční zprávy ZŠ Brno, Kamínky 5, 63400  za školní rok 2016/17 

3. Opětovné projednání tématu dostupnosti ŠR prostřednictvím  e -mailu 

4.  Zákonná náplň práce ŠR a klubu rodičů /dále KR/.  Diskuse o možnostech fungování KR 

5.  Nadcházející volby do ŠR 

6.  Aktivity na ZŠ Kamínky 

 

1.  

Zahájení schůze a schválení jejího programu 

Přítomno 7 členů ŠR: 

Ing a Mgr. Lenka Brabcová 

Ing. Jan Privarčák 

Mgr. Anna Široká 

Mgr. Bohdana Minářová 

PaedDr. Zdeňka Bučková 

Mgr. Blanka Petříková 

Jana Gruberová 

Omluvemi 2 členové ŠR: 

Mgr. Šárka Toncrová 

Vladimíra Křivánková 

Host: 

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

 

 



 

2. Výroční zpráva 

V rámci kontroly odsouhlasení Výroční zprávy ZŠ Brno, Kamínky 5 za školní rok 2016/17 bylo 

na dotaz ing. Jana Privarčáka konstatováno, že Výroční zpráva byla schválena elektronicky 

všemi členy ŠR ke dni 13. 10. 2017. 

 

3. Dostupnost ŠR 

 Z písemného podnětu předsedkyně ŠR Mgr. Šárky Toncrové bylo opětovně projednáno téma 

dostupnosti e-mailových adres členů ŠR. Z diskuse vzešel závěr, že budou na stránkách školy 

zveřejněna jména všech členů ŠR.  E-mailové adresy budou uvedeny u členů ing. Jana 

Privarčáka, Mgr. Šárky Toncrové. 

E-mailové adresy zástupců ZŠ Kamínky / PaedDr. Zdeňky Bučkové, Mgr. Anny Široké, Mgr. 

Bohdany Minářové/ jsou dohledatelné v Aesu. Ostatní členové ŠR si nepřejí zveřejnění svých 

e-mailových adres. 

 

4. ŠR a KR 

Členka ŠR Jana Gruberová poskytla podrobnější výklad fungování ŠR a KR citací Školského 

zákona. Zdůraznila rozdílnosti v činnosti, povinnostech a dobrovolnosti těchto institucí. 

Bylo konstatováno, že rodiče v některých třídách nebyli ze strany učitelů přesně seznámeni 

se zřízením KR. Je proto nutné lépe informovat rodiče o fungování, cílech a prospěšnosti 

zřízení KR, aby se škola stala komunitním centrem městské části Nový Lískovec / Vánoční 

jarmark, zahradní slavnosti, kulturní vystoupení, plesy,…/. 

Rodiče budou znovu osloveni přes Aes a budou požádáni o zastupování jednotlivých třídních 

kolektivů v KR. V případě kladného ohlasu se zvolení zástupci sejdou v lednu 2018. 

Ředitel školy byl vyzván k předání těchto informací učitelům na pedagogické radě. 

 

5. Volby do ŠR 

Ředitel školy informoval ŠR o harmonogramu voleb do ŠR / únor 2018/. V součinnosti 

s volebním řádem budou na třídních schůzkách v lednu 2018 zvoleni zástupci z řad rodičů. 

Kandidáti z řad učitelů a zřizovatele budou voleni dle platného volebního řádu. Jména 

kandidátů budou uvedena na stránkách školy. 

Ředitel školy poděkoval členům ŠR za jejich práci ve ŠR. 



 

6. Aktivity na ZŠ  

 Ředitel školy vyzdvihl školní aktivity a činnosti probíhající na škole 

 - založení pěveckého sboru Zpěváček a jeho prezentace v rámci adventu 

- Vánoční jarmark, vystoupení pro rodiče 

- propojování sféry sportu, kultury a vzdělání na škole 

- dokončovací práce I. etapy rekonstrukce toalet 

-příprava II. etapy rekonstrukce toalet a III. etapy rekonstrukce sprch 

- zřízení relaxační zóny pro učitele, kávovar 

- vybavení kanceláří v prostorách vedení školy 

 

Zapsala: PaedDr. Zdeňka Bučková – člen ŠR 

Ověřila: Mgr. Anna Široká – člen ŠR 

 

 

V Brně dne 30. 11. 2017 

     

 

 

 


