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Zápis ze schůze Školské rady 

ZŠ Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace 

konané dne 21.5.2019 
 

Program: 

1. Zahájení schůze ŠR a schválení jejího programu 
2. Připravované projekty a rekonstrukce na ZŠ 
3. Diskuse 

 

1. Zahájení schůze ŠR a schválení jejího programu 

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

Přítomno 7 členů ŠR:  Vladimíra Křivánková 

    Ing. Jan Privarčák 

PaedDr. Zdeňka Bučková 

Mgr. Anna Široká 

Mgr. Hana Čípová 

Jana Gruberová 

Mgr. Blanka Petříková 

 

Omluveni 2 členové ŠR: Ing. a Mgr. Lenka Brabcová 

 Mgr. Bohdana Minářová 

 

 

Host:    Mgr. Petr Novák, Ph.D. – ředitel školy 
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2. Připravované projekty a rekonstrukce na ZŠ 

Ředitel školy seznámil členy ŠR s připravovanými projekty a rekonstrukcemi na ZŠ: 

 

a) VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN 
 
V období jaro/léto 2020 se na škole začnou budovat nové odborné učebny, vč. 
kabinetů. Jedná se o učebnu fyziky, chemie, biologie a multimediální. Do tohoto 
projektu je rovněž zahrnuta výstavba plošiny pro handicapované žáky i návštěvníky 
budovy, a to mezi 1. a 2.patrem. Mezi přízemím a 1.patrem již plošina funguje. Tímto 
se stane budova školy bezbariérovou. 
 
Financování tohoto projektu je zajištěno účelovým transferem od města Brna ve výši 
9.887.000,- Kč. Zastupitelstvo MČ Nový Lískovec na svém zasedání ze dne 17.4.2019 
schválilo spolufinancování ve výši 1.744.000,- Kč. 
 
Tímto ředitelství školy prostřednictvím zástupců zřizovatele, ÚMČ Brno – Nový 
Lískovec velmi děkuje za spolupráci a finanční podporu. 
 
 

b) REKONSTRUKCE HOKEJBALOVÉHO HŘIŠTĚ 

V současné době probíhá příprava výběrového řízení na kompletní rekonstrukci 
hokejbalového hřiště (nový povrch, mantinely, střídačky) a jeho přeměna na hřiště 
multifunkční. 

Též je v plánu revitalizace hřiště s umělým povrchem. 

 

c) MODERNIZACE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ 
 
Na rok 2020 se připravuje projektová studie na modernizaci školní kuchyně. Tato již 
nevyhovuje současným požadavkům a množství vydávaných obědů. Ve školní kuchyni 
se nyní vaří cca 400 obědů denně (žáci a zaměstnanci ZŠ, studenti Bezpečnostně 
právní akademie na ul. Zoubkova a cizí strávníci) + svačiny pro žáky ZŠ. 
 
 

d) REKONSTRUKCE ŠATEN 
 
Výše uvedené projekty byly vybrány jako prioritní. Nejen z finančních důvodů, ale též 
kapacitních důvodů stavebních firem (stavba musí probíhat o prázdninách), byla 
rekonstrukce šaten odsunuta nejdříve na rok 2021. 
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3. Diskuse  
(reakce na diskutovaná témata z minulé schůze konané 20.11.2018) 

 
 Během prázdnin 2019 bude správce SW školy (systém AES) provádět údržbu a 

případnou instalaci dalších modulů. Aktivní používání tohoto systému, zadávání a 
archivace dat slouží dobře nejen pro školu, ale též pro pravidelné kontroly Školní 
inspekce.  

 
 Již dříve avizovaný kroužek robotiky by měl být ve školním roce 2019/2020 otevřen. 

 
 Členy ŠR informovala paní učitelka, Mgr. Široká, o mimoškolních aktivitách, a to již 

probíhající pro žáky 9.tř. – „aktivní občanství“ a zájem pro žáky 4. a 5.tř. o akci 
„Kosení louky“, pořádané spolkem Rezekvítek. 
V této souvislosti byla vyzdvižena a kladně hodnocena práce pedagogů nad rámec 
jejich povinností a v jejich volném čase. 

 
 Ředitel školy informoval o zápisu do 1.tříd pro školní rok 2019/2020. Počet zájemců o 

studium na ZŠ Kamínky je zhruba stejný jako v loňském roce. Škola otevře dvě 1.třídy 
pro cca 18 dětí na jednu třídu. Nicméně žáků na škole o něco přibylo, a to napříč 
ročníky. Důvodem může být stěhování rodiny či výběr jiné školy během základní 
školní docházky.  
 

  Připomenutí terminu Zahradní slavnosti, a to 26.6.2019. 

 

 
Termín příští schůze ŠR schválen na 22.10.2019 (změna termínu vyhrazena). 

 

 

Zapsala:  Jana Gruberová – předsedkyně ŠR 

Ověřila:  Mgr. Anna Široká – členka ŠR 

 

 

V Brně dne: 21.5.2019 


