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Závěrečné zhodnocení 
 

1. Čtyři pilíře rozvoje vzdělávání 

 Ve školním roce 2017/2018 se škola opět výrazně posunula dopředu v řadě oblastí 

její činnosti. K základním prioritám školy patří nadále čtyři pilíře rozvoje vzdělávání. Je 

to intenzivní výuka angličtiny a dalších cizích jazyků, matematiky a přírodních věd, 

rozvoj tělesné výchovy a dalších sportovních aktivit a podpora výuky v oblasti techniky a 

robotiky. 

 
Obr. 1: Čtyři pilíře rozvoje vzdělávání ZŠ Kamínky 

 

 Uvedené oblasti byly zpracovány v rámci nového Školního vzdělávacího programu 

pod názvem ,,Cesta za vzděláním, kamínek po kamínku“. Tento zásadní dokument, byl 

pedagogickým sborem kompletně přepracován právě v souvislosti s uvedenými čtyřmi pilíři. 

 

 
Obr. 2: Školní vzdělávací program ZŠ Kamínky  
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2. Hodnocený výsledků vzdělávání 

 V průběhu školního roku byla na škole provedena inspekční činnost ze strany České 

školní inspekce. 

 

 Se závěry činnosti uvedeného kontrolního orgánu je možno se seznámit na 

internetových stránkách školy www.zskaminky.cz v sekci o škole – dokumenty- inspekční zpráva 

2018. 

 

 Ze závěrů inspekční zprávy vybíráme: 

 

Hodnocení vývoje 

 

,,Došlo k pozitivnímu rozvoji materiálních podmínek a vybavení v ZŠ, čímž se zlepšily 

hygienické, pracovní a bezpečnostní podmínky pro vzdělávání žáků, což příznivě ovlivňuje 

kvalitu jejího průběhu. 

Pořízení kamerového systému ve školní družině a na hokejovém hřišti zvýšilo bezpečnostní 

podmínky žáků a ochranu majetku školy. 

Bylo zřízeno školní poradenské pracoviště, které se stalo dobrým předpokladem poskytování 

kvalitních poradenských služeb nabízených školou všem účastníkům vzdělávání.“ 

 

Silné stránky 

 

,,Škola buduje profilaci zaměřenou na robotiku a připravuje žáky na jejich uplatnění v praxi 

v této oblasti. 

Škola vytvořila elektronický informační systém školy, který usnadňuje a zefektivňuje moderní 

řízení školy. 

Důraz je kladen na výuku matematiky a její podporu dělením tříd na skupiny žáků v 8. a 9. 

ročníku. 

Škola výrazně podporuje sociální gramotnost žáků, která se projevila v jejich jednání a 

chování. 

Škola má ucelený systém podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, což přispívá 

k jejich úspěšnosti při vzdělání.“ 

 

 
Obr. 3: Výuka robotiky na ZŠ Kamínky 

http://www.zskaminky.cz/
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 Stejně jako v loňském roce jsme se zúčastnili testovacího šetření SCIO, a to opět 

s výborným výsledkem. 

 

 
Obr. 4: Ocenění výborného výsledku žáků ZŠ Kamínky v testování SCIO 

 

 
Obr. 5: Výuka robotiky na ZŠ Kamínky  
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3. S kým spolupracujeme 

 Škola rozvíjí spolupráci s celou řadou subjektů. Zásadním partnerem je pro nás 

nově Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. 

 

 
 

Obr 6: ZŠ Kamínky je fakultní škola PdF MU 

 

 V oblasti sportovní aktivit jsou našimi partnery tyto organizace: 

 

 One Club Brno (aerobic), 

 Korfball, B. A. F., 

 Eagles Brno (hokejbal), 

 TORI judo, 

 AC Moravská Slavia Brno (atletika), 

 Tygři Brno (basketbal), 

 Bulldogs Brno (florbal), 

 Lezecký kroužek, 

 Tenisová škola. 
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4. Akce školy 

Naše škola pořádá v průběhu školního roku řadu akcí a rovněž se řady akcí účastní, viz 

vzdělávací a sportovní akce v předešlém textu. Chtěly bychom na dalších řádcích vyzdvihnout 

několik základních projektů, které naše škola v loňském školním roce pořádala, případně se jich 

účastnila. Jedná se zejména o: 

 

 sportovní odpoledne, 

 lampionový průvod, 

 Putování s knihou, 

 Den otevřených dveří, 

 Den muzeí, 

 Halloween, 

 Čertovský rej, 

 vánoční jarmark, 

 vánoční Vídeň, 

 muzikál Praha, 

 adventní vystoupení, 

 vystoupení pěveckého sboru Zpěváček (Dětská FN Brno, Česko zpívá koledy, Dětský 

den se Zbrojovkou, výstaviště…), 

 adaptační kurzy, 

 lyžařský výcvikový kurz pro 1. stupeň, 

 lyžařský výcvikový kurz pro 2. stupeň, 

 všechny třídy 1. stupně absolvovaly školu v přírodě, 

 všechny třídy 2. stupně absolvovaly školní výlet, 

 Běh brněnské mládeže, 

 Olympijský běh, 

 Tour 4 change, 

 exkurze – Škoda Mladá Boleslav, 

 zahradní slavnost. 

 

 
Obr. 7: Lyžařský výcvikový kurz pro I. stupeň 
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5. Co se podařilo udělat 

 V rámci získávání finančních prostředků z projektů a spoluprací se zřizovatelem se 

podařila řada investic do budovy školy. 

 

A/ Je hotova I. a II. etapa rekonstrukce sociální zařízení. 
 

 
Obr. 8: Nově zrekonstruovaná sociální zařízení v celé škole. 

 

B/ Otevřeli jsme knihovnu a studovnu. 
 

 
Obr. 9: Nová knihovna. 
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C/ V rámci školní jídelny jsme zavedli elektronický systém 

výběru a rozšířili nabídku výběru ze dvou jídel. 
 

 
Obr. 10: Elektronický systém pro výběr svačinek a výběr ze dvou jídel. 

 

D/ Otevřeli jsme učebnu robotiky, včetně nového vybavení. 
 

 
Obr. 11: Nová učebna robotiky. 
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E/ Hokejbalové hřiště má nové bezpečnostní kamery a nové 

sítě. 
 

 
Obr. 12: Hokejbalové hřiště má nové sítě a bezpečnostní kamery. 

 

 

 

Závěr 
Pokud jste se seznámili s obsahem výroční zprávy a dočetli jste až k těmto řádkům, chtěl 

bych Vám s pozice ředitele školy velmi poděkovat. Je na Vašem zvážení, jestli škola lidově 

řečeno ,,maká, dělá pro Vaše děti maximum či ne“. 

Dovolte mi ještě zmínit jednu velice důležitou větu: 

,,Velké poděkování patří všem zaměstnancům naší základní školy, 

protože bez jejich kvalitně odvedené práce bych se nemohl věnovat 

zmíněným aktivitám uvedeným na předešlých řádcích.“ 
 

Schváleno školskou radou dne: 

 

V Brně dne 12. 10. 2017      Mgr. Petr Novák, Ph.D. 

                  ředitel školy 

č. j. :  


