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Zápis ze schůze Školské rady 

ZŠ Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace 

konané dne 22.10.2019 
 

Program: 

1. Zahájení schůze ŠR a schválení jejího programu 
2. Schválení Výroční zprávy ZŠ Kamínky 
3. Projekty a rekonstrukce na ZŠ 
4. Diskuse 

 

1. Zahájení schůze ŠR a schválení jejího programu 

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

Přítomno 5 členů ŠR:  Ing. a Mgr. Lenka Brabcová 

 Mgr. Bohdana Minářová 

PaedDr. Zdeňka Bučková 

Mgr. Anna Široká 

Jana Gruberová 

 

Omluveni 4 členové ŠR: Vladimíra Křivánková 

    Ing. Jan Privarčák 

Mgr. Hana Čípová 

Mgr. Blanka Petříková 

 

 

Host:    Mgr. Petr Novák, Ph.D. – ředitel školy 
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2. Schválení Výroční zprávy ZŠ Kamínky 

Členové školské rady byli začátkem října 2019 seznámeni s Výroční zprávou ZŠ Kamínky 
2018/2019 a požádáni o její elektronické schválení. Toto schválení proběhlo v řádném 
termínu do 14.10.2019. 

 

3. Projekty a rekonstrukce na ZŠ 

Ředitel školy seznámil členy ŠR s projekty, které se podařilo v loňském školním roce 
uskutečnit (kompletně či částečně), dále s probíhajícími a připravovanými projekty a 
rekonstrukcemi na ZŠ: 

a) VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN 
 
Tak, jak bylo uvedeno na předchozí schůzi ŠR dne 21.5.2019, začne se v období 
léto/2020 s budováním nových odborných učeben, vč. kabinetů. Jedná se o učebnu 
fyziky, chemie, biologie a multimediální. V současné době probíhá fáze příprav. 
 
 

b) OTEVŘENÍ MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ 

Dne 17.10.2019 proběhlo za účasti mj. 1. náměstka primátorky města Brna Mgr. 
Petra Hladíka, vedoucího odboru školství Mgr. Martina Jelínka, paní starostky ÚMČ 
Nový Lískovec Ing. Jany Drápalové a dalších hostů, slavnostní otevření nového 
multifunkčního hřiště. Byla provedena kompletní rekonstrukce hřiště, střídaček, 
mantinelů a povrchu. Hřiště bude sloužit především k výuce tělesné výchovy žáků ZŠ. 
Dále je může využívat široká veřejnost pro řadu sportů – hokejbal, florbal, korfbal – a 
nově in-line bruslení. 

Velké poděkování patří především našemu zřizovateli, tedy zastupitelům ÚMČ Nový 
Lískovec. 

 

c) MODERNIZACE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ 
 
Modernizace školní kuchyně je velmi finančně náročný projekt. Již od léta 2016 se 
škola ve spolupráci se zřizovatelem snaží najít finanční prostředky na její generální 
rekonstrukci. 
 
 

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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4. Diskuse  

 
 Od září 2019 je otevřen kroužek robotiky, a to na základě přání zákonných zástupců a 

také školy, která má jako jeden ze základních pilířů výuku techniky a robotiky. 
 

 Ředitel školy dal k diskuzi (a též i na příští zasedání ŠR) návrh, jak a kterými 
informačními kanály, co nejlépe informovat občany Nového Lískovce o aktivitách 
pořádaných školou. 
 

 Ředitel školy požádal zástupce zřizovatele o spolupráci a pomoc při řešení problémů 
s ochranou majetku školy, zajištění bezpečnosti okolí školy, vč. prostoru pro veřejnost 
(hřiště, přístupové cesty, atd.). A to zajištěním a zdokonalením kamerového systému. 
Pro konkrétní jednání v této věci zašle ředitel školy podklady, a to Komisi pro školství 
a prevenci kriminality. 

 
 Zástupce zřizovatele předložil ke zvážení možnost snížení jisté rivality mezi dvěma 

základními školami v Novém Lískovci. Zřizovatel má zájem o nastolení prohloubení 
spolupráce mezi těmito školami. 
 

  Připomenutí terminu Vánočního jarmarku, a to 10.12.2019. 

 

 
Termín příští schůze ŠR schválen na 19.5.2020 (změna termínu vyhrazena). 

 

 

Zapsala:  Jana Gruberová – předsedkyně ŠR 

Ověřila:  Mgr. Anna Široká – členka ŠR 

 

 

V Brně dne: 22.10.2019 


