
Zápis ze schůze školské rady ZŠ Brno, Kamínky 5 

konané dne 20. 6. 2017 

 

Program: 

1. Zahájení schůze a schválení jejího programu 

2. Schvalování školního a klasifikačního řádu 

3. Informace o Dodatku k ŠVP ZV č. 3 

4. Informace ředitele základní školy 

5. Různé 

 

1. Zahájení schůze a schválení jejího programu 

Přítomno 8 členů školské rady (dále ŠR): 

Mgr. Šárka Toncrová – předsedkyně 

Jana Gruberová 

Vladimíra Křivánková 

Mgr. Bohdana Minářová 

Mgr. Blanka Petříková 

Ing. Jan Privarčák 

Mgr. Anna Široká 

Mgr. Jana Říhová 

Omluven 1 člen ŠR: 

Ing. a Mgr. Lenka Brabcová 

Host: 

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

 

 Přítomní členové ŠR schválili výše uvedený program schůze. 

 

2. Schvalování školního a klasifikačního řádu 

Školská rada hlasovala o novém znění dokumentů školy, a to školního řádu a 

klasifikačního řádu. Oba dokumenty byly jednomyslně schváleny. 

(Ředitel ZŠ zdůraznil návaznost nového klasifikačního řádu na AES.) 

 

 

 



3. Informace o Dodatku k ŠVP ZV č. 3 

Ředitel ZŠ a Mgr. Široká seznámili ŠR se zněním Dodatku k ŠVP ZV č. 3 (Školní 

vzdělávací program pro základní vzdělávání). ŠR vzala znění dodatku na vědomí. 

 

4. Informace ředitele základní školy 

Ředitel ZŠ informoval ŠR o aktuálním dění v ZŠ: 

 dne 28. června 2017 se uskuteční oslava 30 let založení ZŠ 

 v září 2017 bude spuštěn nový web ZŠ a v platnost vstoupí nové logo ZŠ 

 škola je zařazena do projektu ITI (MAP Brno) Interaktivní tabule 

 v budově ZŠ proběhne rekonstrukce rozvodů vody 

 ZŠ usiluje o zajištění bezbariérového přístupu až do 2. patra školy 

 ve školní jídelně budou modernizovány výdejové terminály; od poloviny 

září 2017 budou v nabídce dvě jídla; z důvodů bezpečnostních je nutná 

rekonstrukce kuchyně, realizace se prozatím odkládá 

 od počátku července 2017 by měl nastoupit nový školník 

 zajišťuje se stabilní pozice sekretářky školy 

 správcem školy je Mgr. Jiří Melichar a pan František Pavloušek 

 podařilo se zřídit školní pedagogické pracoviště; na škole působí 

psycholožka a speciální pedagožka; výsledky jsou velmi dobré: paní 

psycholožka si získala důvěru žáků, prevence kázeňských aj. problémů 

funguje výborně 

 dokončuje se knihovna a studovna 

 

4. Různé 

- Ing. Privarčák požádal o doplnění zápisů ze schůzí ŠR na web školy. 

- Ředitel ZŠ zodpověděl dotazy členů ŠR: 

 Případné slučování tříd je až posledním krokem v případě, že ve třídách 

zůstane málo žáků. Snahou vedení ZŠ je ke slučování nepřistupovat. 

 Inkluze, tj. začleňování dětí s nejrůznějším znevýhodněním, na naší ZŠ 

probíhá; aktuálně zde působí tři asistenti pedagoga, jejich počet se bude 

navyšovat. 

 K zápisu do prvních tříd přišlo méně dětí, než byl předpoklad, otevřeny 

budou dvě třídy s 18 dětmi. 

 Od 1. třídy se ve školním roce 2017/18 nově zavádí výuka cizího jazyka. 



- Mgr. Široká informovala o vynikajících výsledcích žáků 5. tříd ve SCIO testu,  

Mgr. Říhová o úspěšných přijímacích zkouškách žáků 9. třídy na gymnázia a další 

střední školy. 

- Mgr. Široká navrhla ŠR zvážit možnost založení SRPŠ (sdružení rodičů a přátel 

školy). ŠR vyjádřila této myšlence podporu; bylo dohodnuto, že učitelé vytipují ve 

svých třídách potenciální členy SRPŠ, zájem rodičů se bude zjišťovat na prvních 

třídních schůzkách v září 2017. 

 

 

Zapsala: Mgr. Šárka Toncrová – předsedkyně ŠR 

 

V Brně dne 20. června 2017 


