
Zápis ze schůze Školské rady 

ZŠ Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

 konané dne 16. 6. 2020
Schůze byla zahájena v 17 hodin.

Přítomni: PaedDr. Zdeňka Bučková, Ing. a Mgr. Lenka Brabcová, Mgr. Hana 
Čípová, Vladimíra Křivánková, Mgr. Blanka Petříková, Mgr. Anna Široká

Omluveni: Jana Gruberová, Mgr. Bohdana Minářová

Neomluveni: Ing. Jan Privarčák

Host: Mgr. Petr Novák, Ph.D.

Program:

1. Schválení programu

2. Informace o projektech školy

3. Diskuse

1. Schválení programu

Hlasování: 6 - 0 - 0

Program byl schválen.

2. Informace o projektech školy

V tomto bodě dostal slovo pan Mgr. Petr Novák, Ph.D, ředitel školy a podal 
následující informace:

- Na školním hřišti byla dokončena rekonstrukce a hřiště je plně využíváno 
žáky školy, kluby i veřejností.



- Vybudování odborných učeben je ve fázi před vypsáním výběrového řízení. 
Finanční prostředky na celý projekt jsou zajištěny.

- Probíhá příprava k vybudování výtahu pro bezbariérový přístup do obou 
nadzemních podlaží školy.

- Modernizace školní kuchyně je plánováno zahájit v červenci a její ukončení 
se předpokládá v říjnu 2020. Již probíhají jednání se zástupci firem na 
zajištění obědů pro děti i zaměstnance školy v době modernizace.

- V rámci rozšíření výuky robotiky škola objednala 3D tiskárnu.
- Vzhledem k probíhajícím opatřením proti šíření koronaviru nebyly žáky 

využity finanční prostředky z vánočního jarmarku, a proto škola uvažuje o 
využití těchto finančních prostředků k pořízení pomůcek k volnočasovým 
aktivitám dětí na školní chodby. Školská rada s návrhem pořízení stolního 
fotbalu a vzdušného hokeje souhlasí. Výjimkou budou finance 9. ročníku, 
kde si žáci rozhodnou o využití sami.  Hlasování: 6 - 0 – 0.

- Na závěr tohoto bodu pan ředitel požádal paní Ing. a Mgr. Lenku Brabcovou 
a paní Vladimíru Křivánkovou o podporu při řešení pořízení 
zabezpečovacího systému ke zvýšení bezpečnosti v okolí školy.

3. Diskuse

     -  Paní Ing. a Mgr. Lenka Brabcová položila otázku, kolik bude otevřeno 
prvních tříd, kolik do nich nastoupí žáků a jak pedagogický sbor zvládá distanční 
výuku. Pan ředitel odpověděl, že budou otevřeny 2 třídy s 18 žáky. Třídy už 
nebudou v dalším školním roce rozděleny jako dosud, ale v obou třídách  bude 
posílena hodinová dotace jak robotiky, tak tělesné výchovy a žáci si zvolí, který 
směr budou ve školním roce více rozvíjet. Pedagogové zvládli distanční výuku 
velmi dobře, mají především kladné reakce ze strany rodičů i žáků.

     -  Paní Křivánková se zeptala, jaký je plán průběhu konce školního roku, 
především posledního dne a zda žáci 9. třídy půjdou tradičním špalírem. Pan ředitel 
odpověděl, že vedení školy plánuje alespoň tento zážitek žákům dopřát, když už 
byli díky protikoronavirovým opatřením ochuzeni o spoustu jiných společných 
aktivit. Žákům bude vysvědčení předáno 30.6.2020.

Schůze Školské rady byla ukončena 18:02 hodin. 

Zapsala: Vladimíra Křivánková

Ověřila:  Mgr. Anna Široká         

 




