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Zápis ze schůze Školské rady 

ZŠ Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace 

konané dne 20. 11. 2018 
 

Program: 

1. Zahájení schůze ŠR a schválení jejího programu 
2. Aktualizace dokumentů ZŠ Kamínky 
3. Rekonstrukce toalet na ZŠ Kamínky 
4. Evidence docházky v informačním systému AES 
5. Co se podařilo ve školním roce 2017/2018 
6. Diskuse 

 

1. Zahájení schůze ŠR a schválení jejího programu 

Předsedkyně ŠR zahájila schůzi a členové ŠR v tomto složení schválili navržený program. 

Přítomno 9 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 

Mgr. Blanka Petříková 

 

 

Host:   Mgr. Petr Novák, Ph.D. – ředitel školy 
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2. Aktualizace dokumentů ZŠ Kamínky 

Zaktualizované dokumenty ZŠ Kamínky, a to Školní vzdělávací program, Školní řád a Výroční 
zpráva, byly členy ŠR elektronicky schváleny. Všechny tyto dokumenty jsou k dispozici na 
webových stránkách školy, v odkazu: O škole – Dokumenty. 

 

3. Rekonstrukce toalet na ZŠ Kamínky 

III. etapa rekonstrukce toalet na škole bude dokončena začátkem prosince 2018. Touto 
etapou je skončena kompletní rekonstrukce toalet a sprch v celé budově školy. Ředitel školy 
ještě jednou poděkoval zástupcům zřizovatele (ÚMČ Brno – Nový Lískovec) za velmi dobrou 
spolupráci a finanční podporu. 

 

4. Evidence docházky v informačním systému AES 

Informační systém AES funguje na ZŠ Kamínky již třetím školním rokem. Začátkem tohoto 
školního roku, tj. 2018/2019, byl otestován a následně úspěšně zaveden do praxe modul 
docházky. Evidence docházky slouží k efektivní kontrole docházky žáků, a to, jak ze strany 
pedagogů, tak rodičů. Elektronický systém je též využíván i k evidenci docházky zaměstnanců 
školy. 

ZŠ Kamínky se může pochlubit tím, že je jednou z mála škol v Brně a okolí, která v takové 
míře využívá moderní pojetí způsobu řízení a vzdělávání prostřednictvím elektronického 
systému AES. 

 

5. Co se podařilo ve školním roce 2017/2018 

 zrekonstruovat 2 PC učebny 

 pořídit interaktivní tabule 

 úspěšně dokončit kompletní rekonstrukci toalet a sprch v celé budově školy 
(ukončení v prosinci 2018) 

 nainstalovat kamerový systém u hokejbalového hřiště za použití účelové dotace 
z finančních zdrojů ÚMČ Nový Lískovec 

 navázat spolupráci s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně jako 
významným partnerem ve vzdělávání na ZŠ Kamínky 
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6. Diskuse 

 
 Počínaje školním rokem 2018/2019 probíhají veškeré platby na školní akce (např. 

výlety, ŠvP, lyžařské kurzy atd.) bezhotovostně. Každé dítě má přidělen svůj variabilní 
symbol (dále VS), který rodič uvede při platbě na číslo účtu školy. Jelikož je VS 
důležitým údajem, který provází dítě celou dobou školní docházky, je potřeba ho 
používat. Návrhem je, zda by nebylo vhodné, a též technicky proveditelné, uvést toto 
číslo ke jménu žáka v systému AES.   

 
 Ve školním roce 2018/2019 nebude slibovaný kroužek robotiky otevřen. Hledá se 

kvalitní lektor. Některé pracovní a technické postupy spojené s rozvojem robotizace 
jsou prozatím částečně zakomponovány do předmětu Pracovní činnosti. 

 
 Byla vyzdvižena aktivní činnost pěveckého sboru Zpěváček, jehož četná vystoupení 

přispívají k dobrému jménu školy. 
 

 Do diskuse promítnuta problematika překrývání termínů různých kulturních či 
sportovních akcí na základních a mateřských školách v Novém Lískovci. Vhodná by 
byla větší informovanost mezi řediteli ZŠ a MŠ. Návrh: sdílený kalendář na stránkách 
ÚMČ Nový Lískovec. 

 
 Na letní prázdniny 2019 je v plánu rekonstrukce hokejbalového hřiště. Tato by byla 

hrazena z finančních prostředků města Brna a částečně by se podílel i ÚMČ Nový 
Lískovec. 
 

  Připomenutí terminu Vánočního jarmarku, a to 18. 12. 2018. 

 

 
Termín příští schůze ŠR schválen na 21. 5. 2019 (změna termínu vyhrazena). 

 

 

Zapsala:  Jana Gruberová – předsedkyně ŠR 

Ověřila:  Mgr. Anna Široká – členka ŠR 

 

 

V Brně dne: 20. 11. 2018 


