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1.0 Základní charakteristika školy: 

Základní škola, Brno, Kamínky 5 je příspěvkovou organizací a má právní subjektivitu od  

25. 3. 1996 a IČ 485 112 26. 

 

1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: 

Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace 

 

1.2 Zřizovatel školy: 

Statutární město Brno, městská část – Nový Lískovec, Oblá 518/75a 

 

1.3 Ředitel školy: 

Mgr. Petr Novák, Ph.D. 

 

1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení a jejich kapacity: 

Základní škola má oba stupně, školní družinu a školní kuchyni 

Základní škola IZO 600108376, kapacita 540 žáků 

Školní družina IZO 600108376, kapacita 180 žáků 

Školní jídelna IZO 103067523, kapacita 600 žáků 

 

1.5 Kontakty: 

tel: 547 422 772, 603 578 666 

e-mail: reditel@zskaminky.cz 

http: www.zskaminky.cz 

 

1.6 Úplná škola  

 Počet 

tříd 

Počet 

ročníků 

Počet 

žáků 

Průměrný 

počet  

žáků na třídu 

Kapacita  

1. stupeň 10 5 173 17,3 300 

2. stupeň 8 4 181 22,6 240 

Celkem 
18 9 354 19,7 540 

 

1.7 Školská rada (§ 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.) 

Datum zřízení: 15. 2. 2006 

Předseda a členové ŠR: 

předseda -  Jana Gruberová 

členové – Mgr. Blanka Petříková, Mgr. Hana Čípová, Ing. Jan Privarčák, Ing. a Mgr. Lenka 

Brabcová, Vladimíra Křivánková, Mgr. Jana Chytilová, Mgr. Anna Široká, PaedDr. Zdeňka 

Bučková 

 

1.8 Školní vzdělávací program  

Název vzdělávacích 

programů 

Číslo jednací Ročník 

Cesta za vzděláním, kamínek 

po kamínku 

266/2006 1. až 9. ročník 

Jiné specializace, zaměření: 

- projekty na 1. a 2. stupni  

mailto:reditel@zskaminky.cz
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1.9 Zařízení školního stravování 

Typ jídelny- dle výkazu Z  

17-01 

Počet Počet strávníků 

děti   

a žáci   

zaměstnanci školy a vlastní 

důchodci 

ostatní* 

L 11      ŠJ - úplná 1 351 48 57 

* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů 

(firmy) 

 

1.10 Počet pracovníků školního stravování (k datu 30. 6. 2020): 

Fyzické osoby 6 

Přepočtení na plně zaměstnané 5,439 

 

1.11 Školní družina, která je součástí základní školy  

ŠD počet 

oddělení  

počet dětí  počet vychovatelů  kapacita 

celkem 5 123 fyz.    4 / 

přepoč.            3,35 

150 

Z činnosti ŠD: 

- v rámci školní družiny navštěvují žáci tyto kroužky: flétna, keramika, tancování, zpívání, 

florbal, fotbal, korfbal, stolní tenis, badminton, dramatický kroužek, vaření, ruční práce, 

zdravověda, německý jazyk, Nebojme se češtiny, Zajímavá matematika, dyslektický 

kroužek, English Theatre, výtvarné hraní, Zpěváček a deskové hry. 

 

1.12 Školní klub, který je součástí školy 

ŠK počet 

oddělení  

počet dětí  počet vychovatelů  kapacita 

celkem 0 0 0 0 

Z činnosti ŠK: --- 
 

2.0 Údaje o pracovnících školy 

 

2.1 Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.) 

   Přepočtený / 

fyzický 

% 

Celkový počet pedagogických pracovníků 39,796 / 48 100 

z toho odborně kvalifikovaných  37,796 / 46 95,83 

 

2.1.1  Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 0 

  

2.1.2  Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 0 

2.1.3  Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 0 

  

2.1.4  Nepedagogičtí pracovníci  - počet : 14 
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2.2 Věkové složení učitelů 

Věk Učitelé 

Muži Ženy 

do 35 let 4 9 

36-50 let 3 3 

51 a více 0 5 

Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 

Pracující důchodci pobírající důchod 0 3 

Celkem 7 20 

Rodičovská dovolená 0 3 

 

2.3 Školní asistenti 

Počet celkem (přepočtený/fyzický): 6,7680 / 7 

z toho  a) asistent pedagoga: 8 

        b) osobní asistent: 0 

        c) školní asistent: 0 

            d) mentor: 1 

 

2.4 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků 

školy 

Typ kurzu Počet 

zúčastněných 

pracovníků 

Zdravotní, BOZP, PO 48 

Přírodní vědy 5 

Práce s talenty, projektová výuka, 

poradenství, spolupráce 
12 

Inkluze do škol 15 

Prevence násilí, subkultury 5 

Celkem 85 
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3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

Ročník Počet 

žáků 

Prospělo s 

 vyznamenání 

Prospělo         Neprospělo  Opakuje 

1. 34 34 0 0 0 

2. 35 30 5 0 0 

3. 30 28 2 0 0 

4. 35 29 6 0 0 

5. 39 29 10 0 0 

Celkem za I. stupeň 
 

173 

 

150 

 

23 

 

0 

 

0 

6. 57 41 11 5 1 

7. 37 19 16 2 1 

8. 48 32 13 3 1 

9. 39 25 12 2 0 

Celkem za II. 

stupeň 

 

181 

 

117 

 

52 

 

12 

 

3 

Celkem za školu 354 267 75 12 3 

 

3.2 Snížený stupeň z chování: 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 2 0,56 

3 2 0,56 

 

3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok: 151 

průměr na jednoho žáka: 0,42 

3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: 0 

 

3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

 Gymnázium SOŠ SOU 

4 leté 

studium 

6 leté 

studium 

8 leté 

studium 

  

Počty přijatých žáků 

 
3 3 3 39 2 

 

3.6 Počet absolventů ZŠ 

Ročník Počet žáků % 

9. ročník 39 11,01 

nižší ročník/5.ročník 4   1,12 

Celkem 43 12,13 

 

3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ 

Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 4 

Důvody: změna bydliště 

Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 16 

Důvody: změna bydliště  
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4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí 

 

4.1  Kontroly provedené Českou školní inspekcí: 

- žádná neproběhla 

 

4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: 

- žádných opatření nebylo třeba 

 

4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: 

- Česká školní inspekce 

- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje 

 

4.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů: 

- žádných opatření nebylo třeba 
 

5.0 Výkon státní správy 

/dle § 165, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb./ 

 

5.1 Rozhodnutí ředitele 

 Počet 

rozhodnutí 

Počet 

odvolání 

Odklad povinné školní docházky  12 0 

Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 0 

Jiné 0 0 

 

6.0 Poradenské služby v základní škole – společné vzdělávání 

 

6.1 Údaje o odborných pracovnících 

 

6.1.1 Počty 

 fyzický 

počet  

kvalifikace, 

specializace 

dosažené vzdělání 

výchovný poradce 2 ano VŠ 

školní metodik prevence 1 ne VŠ 

 

 

 úvazek kvalifikace, 

specializace 

dosažené vzdělání 

školní psycholog  1,0 ano VŠ 

školní speciální pedagog  1,0 ano VŠ 
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6.1.2 Věková struktura 

 do 35let 36 – 50 let 51 let – a více / z toho důchodci 

výchovný poradce - - 2 

školní metodik 

prevence 

1 - 

- 

- 

školní psycholog 1 - - 

školní speciální 

pedagog 

- 1 - 

 

6.1.3  Další vzdělávání poradenských pracovníků 

Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků  

 

6.2 Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách 
 

6.2.1  Finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ JmK): 

Výzva 22. Projekt zjednodušeného financování. Z projektu hrazeno: a/ mzdy (školní 

psycholog a speciální pedagog), b/ ostatní (vybavení hmotné a nehmotné). 

 

6.2.2 Finanční prostředky z jiných zdrojů (např. MČ, MMB, sponzor, jiné): 

Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně. Projekt Magistrátu města 

Brna, odbor školství. 

 

6.3 Individuální integrace 

Typ postižení Ročník Počet žáků Stupeň podpůrného 

opatření 

autismus, poruchy učení, 

ADHD 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 

49                  1 x PO4 

               14 x PO3 

34 x PO2 

porucha chování 3, 5, 9 3   2 x PO2 

  1 x PO2 

tělesné postižení 4, 5, 9 3   2 x PO4 

  1 x PO3 

mentální retardace 8 1   1 x PO3 

Celkem  56  

 

6.4 Skupinová integrace 

Typ postižení Ročník Počet 

žáků 

Stupeň podpůrného 

opatření 

Celkem 0 0 0 

 

7.1 Další údaje o škole  

 

7.2 Mimoškolní a volnočasové aktivity školy, seznam zájmových, občanských, případně 

dalších sdružení působících při škole, sdružení rodičů, sportovní klub aj. 

- jedná se o tyto: One Club Brno (aerobic), Korfball, B. A. F. (fotbal), Eagles a Bulldogs 

(hokejbal), Bulldogs Brno (florbal), TORI Judo, Lezecký kroužek, AC Moravská Slavia Brno 

(atletika), Tygři Brno (basketbal) a Softball Nový Lískovec  
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Kroužky při ZŠ 

 

Název kroužku Počet kroužků Počet žáků 

Cizí jazyky 5 75 

Přírodní vědy 2 30 

Sport, TV, turistika 0 0 

Umělecké obory 0 0 

Zdravotní, speciální 

pedagogika 

0 0 

Celkem 7 105 

 

8.0 Podpora školy ze strukturálních fondů 

 

MAP II pro ZŠ i MŠ 

Název projektu a registrační číslo 

projektu  

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve 

městě Brně II 

Délka trvání projektu  1. 9. 2019 – 31. 8. 2022 

Operační program  OP VVV 

Škola 

a) jako žadatel  

b) jako partner  

c) jako zapojená škola 

 

 

 

c) jako zapojená škola 

Celková výše dotace  35 496 333,60 Kč 

Souhlas zřizovatele s uzavřením 

partnerské sml., datum  

nerelevantní 

Stručný popis projektu  Cílem projektu je navázat na úspěšné aktivity 

předcházejícího projektu MAP Brno a dále je 

rozvinout. Projekt řeší aktualizaci 

strategického dokumentu „Místní akční plán 

rozvoje vzdělávání ve městě Brně“ a jeho 

cílem je zvyšování kvality předškolního 

vzdělávání, rozvoj čtenářské a matematické 

gramotnosti na základních školách a rozvoj 

potenciálu každého dítěte a žáka. Projekt se 

také zabývá kvalitou základního uměleckého 

vzdělávání, vzděláváním v oblasti přírodních 

věd a polytechniky, vzděláváním nadaných 

dětí a žáků a podporou talentu. 
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Závěrečná zpráva školního metodika prevence 

za školní rok 2020/2021 

 

Letošní rok byl opět netradiční díky situaci způsobené onemocněním covid-19. Přesto 

však agenda školního metodika prevence pokračovala a snažila se přizpůsobit situaci a 

aktuálním opatřením. 

Na začátku školního roku vše vypadalo, že se vrátíme do zajetých kolejí a budou moci 

probíhat preventivní programy ve spolupráci s PPP Sládkova. Z objednaných osmi programů 

však proběhly pouze dva. Ani rozvolnění na jaře pak neumožnily, aby odpadnuté akce proběhly. 

Pokud mají žáci nějaký problém, nebojí se i v těchto čase obracet na pedagogické 

pracovníky a řešit s nimi svoje trápení. Pokud se nějaký problém vyskytne, řešíme jej nejprve 

s třídními učiteli a poté případně se zákonnými zástupci a třídou. Při jednáních s rodiči byla 

nejčastěji přítomna Mgr. Jaroslava Frišhansová a nově se zaučující výchovný poradce pro druhý 

stupeň Mgr. et Mgr. et Mgr. Vojtěch Novotný, LL.M. Velkou nápomocí při návratu do školy 

byla i naše školní psycholožka Mgr. Monika Prokešová. Jejich služeb využily všechny třídy po 

návratu z distanční výuky, kdy s dětmi vedla programy na podporu kolektivu.  

V distanční výuce byla zřízen 30minutový blok třídnické hodiny, ve kterém mohli třídní 

učitelé řešit třídnické věci a ve kterých probíhal pravidelně komunitní kruh.  Učitelé tak mohli 

pracovat s kolektivem alespoň na dálku. 

Letos se opět po roční odmlce podařilo zorganizovat Den zdraví, tentokrát pro první i 

druhý stupeň. Na prvním stupni se třídní učitelé chopili daných pomůcek a přizpůsobili aktivity 

věku dětí, na druhém stupni jsme se zaměřili na zdravý životní styl, kdy se děti snažily týden 

jíst více ovoce, pít dostatek vody, nemlsat. Akci bych zhodnotila jako úspěšnou a povedenou a 

ráda bych tímto poděkovala všem třídním učitelům za realizaci. 

Velkým stmelovacím prvkem spolupráce a stmelení byla terénní výuka, která probíhala 

v týdnu od 14.6 do 25.6. Spolužáci spolu měli možnost trávit více času mimo školu, a i učitelé 

tak mohli dohnat čas s dětmi, o který kvůli pandemii přišli. 

Do příštího roku doufáme, že se opět podaří více propojovat ročníky prvního a druhého 

stupně pomocí akcí jako je Mikuláš, Den Země, nástup prvňáčků do školy aj.  
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Jak již bylo zmíněno, spolupracovali jsme letos nejvíce s PPP Sládkova, která i 

v distanční výuce zajišťovala podporu a posílala informační materiály.  

Jelikož v tomto roce probíhala výuka převážně distančně, největším problémem byla 

kyberšikana a Netolismus. Tak jako v minulém roce se děti hodně uchylovaly na sociální sítě a 

nedomýšlely tak důsledky svého chování. Jejich nerozvážné chování pak bylo řešeno se 

zákonnými zástupci a třídními učiteli. V příštím školním roce tak budeme muset věnovat více 

času této problematice jak na komunitních kruzích, tak v hodinách informatiky. 

Mgr. Michaela Dvořáková, ŠMP  
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Závěrečná zpráva školního poradenského pracoviště 

za školní rok 2020/2021 

 

Personální zajištění ŠPP 

Vedoucí školního poradenského pracoviště: 

Mgr. Jaroslava Frišhansová – výchovný poradce pro 2. stupeň 

Členové školního poradenského pracoviště: 

Mgr. Anna Široká – výchovný poradce pro 1. stupeň 

Mgr. Jana Dolníčková – školní speciální pedagog 

Mgr. Monika Prokešová – školní psycholog 

Mgr. Michaela Dvořáková – školní metodik prevence 

 

Školní rok 2020/2021 byl výrazně poznamenán pandemií COVID-19, která nás 

postavila před zcela novou situaci, kdy nebylo možno se opřít o jakoukoli zkušenost.  

Poradenské služby byly zajišťovány ŠPP ve škole i během distanční výuky. Důležitá 

v této době byla součinnost všech členek ŠPP. Mezi členkami probíhaly on-line schůzky ŠPP 

přes Skype (řešení závažných prohřešků žáků, účasti žáků na distanční výuce, řešení problémů 

s OSPOD, PČR). Průběžně byly zajišťovány poradenské rozhovory s problémovými žáky a 

následně byla realizována metodická podpora při řešení problémů učitelům, samotným žákům 

a jejich zákonným zástupcům. 

Při naplňování cílů ŠPP považujeme za klíčovou složku spolupráci s vedením školy a 

zákonnými zástupci. Tato spolupráce byla během školního roku na velmi dobré úrovni. 

Komunikace se zákonnými zástupci probíhala přes školní systém AES, emailem, 

telefonicky, v nutných případech osobní schůzkou ve škole. 

 

Zhodnocení činnosti v jednotlivých oblastech 

1. Výchova a vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami 

 

Škola umožňuje vzdělávání žáků se SVP pomocí metod, postupů, forem a prostředků, které 

odpovídají jejich potřebám. V souladu s doporučením školského poradenského zařízení jsou 

využívány vhodné kompenzační a didaktické pomůcky, podle individuální potřeby je zajištěna 

pomoc asistenta pedagoga, pedagogická intervence a speciálně pedagogická péče. 
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Na poskytování služeb v oblasti výchovy a vzdělávání žáků se SVP se podíleli pedagogové, 

kteří o takového žáka pečovali. Spolupracovali s výchovným poradcem při tvorbě 

individuálního vzdělávacího plánu, plánu pedagogické podpory i při jejich vyhodnocení. 

Uskutečnilo se několik setkání s rodiči žáků za účelem zpřesnění požadavků na domácí 

přípravu a připomenutí nastavených pravidel. Třídní učitelé s výchovným poradcem 

seznamovali žáka a jeho zákonné zástupce s IVP, domlouvali se na konkrétních potřebách žáka. 

Vzdělávání dětí se SVP věnujeme velkou pozornost. Při péči se ke každému dítěti snažíme 

přistupovat individuálně s ohledem na jeho specifické potřeby. Nesoustředíme se jen na 

zvládnutí učiva, ale především se snažíme provádět nápravu specifických poruch učení. 

Činnost výchovných poradců na škole byla zaměřena na administrativní činnost a 

metodickou pomoc učitelům, žákům, zákonným zástupcům, průběžnou evidenci doporučení 

z vyšetření žáků ve ŠPZ, vedení spisové dokumentace, projednávání dokumentace s PPP, SPC 

a zákonnými zástupci. 

Výchovní poradci koordinovali vznik a plnění IVP dle doporučení ŠPZ, ve spolupráci s TU 

vyhodnocovali podpůrná opatření, IVP, vypracovávali školní dotazníky ke kontrolnímu 

vyšetření, se ŠPZ projednávali navržená podpůrná opatření (spolupráce s PPP, SPC emailem, 

telefonicky, datovou schránkou), sledovali platnost doporučení ŠPZ pro žáky se SVP. 

Probíhaly konzultace na základě žádosti zákonných zástupců při potížích žáků v distanční 

výuce (problémy se zvládáním učiva, u některých žáků i psychické problémy). 

 

Přehled žáků se SVP za školní rok 2020/2021: 

Celkem vedeno: I. stupeň – 42 žáků, II. stupeň – 62 žáků 

Počet žáků s IVP: I. stupeň - 14 žáků, II. stupeň – 20 žáků 

Vyšetření a vyhodnocení PO, IVP v PPP:    I. stupeň – 14 žáků, II. stupeň – 18 žáků 

Někteří žáci zůstávají v péči PPP přes prázdniny. 

 

V rámci inkluze škola vzdělává 3 žáky se zdravotním postižením. 

2. Péče o žáky s neprospěchem, problémy spojené se školní docházkou 

 

Podpora žáků s neprospěchem spočívala v prevenci školního neprospěchu. Uskutečnilo se 

několik poradenských jednání s žákem, rodičem, třídním učitelem, učitelem daného předmětu 

a výchovným poradcem. Byly projednány podmínky a jasné cíle, které musí žák splnit, aby 

nebyl na konci klasifikačního období hodnocen nedostatečně nebo z předmětu nehodnocen. Byl 

sepsán záznam z jednání o neprospěchu žáka. Distanční výuka ukázala, že za neprospěchem 

žáků většinou není slabé nadání, ale nechuť se připravovat a plnit školní povinnosti, proto se 
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osobní společné jednání jevilo jako nejúčinnější prevence, ve kterém je hlavním cílem vnitřní 

motivace žáka k výuce. 

Distanční výuka v době nouzového stavu měla různé formy (problémové úkoly, činnostní 

úkoly), a to s využitím moderních pomůcek, pracovních sešitů, pracovních listů, počítačů 

s výukovými programy. Většina žáků školy poskytovala pravidelně zpětnou vazbu při plnění 

úkolů přes školní elektronický systém.  Děti, které neakceptovaly tuto formu, byly vyzývány 

k osobnímu předávání vypracovaných úkolů a tím zmírnění postihu při neplnění povinností. 

Problémoví žáci měli možnost využívat konzultační hodiny ve škole. 

Během distanční výuky jsme registrovali neomluvené absence i zvýšenou omluvenou 

absenci. Prevencí byla důsledná kontrola omluvenek, informovanost rodičů a žáků. 

Přes veškeré úsilí všech zúčastněných nedošlo k nápravě a byly řešeny závažné přestupky 

proti školnímu řádu a v průběhu školního roku byly uděleny DTU, DŘŠ a druhý i třetí stupeň 

z chování. 

Udělení kázeňského postihu vždy předcházela jednání se zákonnými zástupci, v některých 

případech se do řešení situace zapojil OSPOD a Policie ČR. Byla pořízena dokumentace 

z jednání, písemné zprávy dokládají rozsah a obsah činnosti, navržená a realizovaná opatření. 

Ve školním roce 2020/2021 bylo vyvoláno na II. stupni 19 jednání se zákonnými zástupci, 

na I. stupni 17 jednání se zákonnými zástupci. Na OSPOD bylo odesláno z II. stupně 14 zpráv 

o žácích a jejich problémech a z I. stupně 19 zpráv (OSPOD Koliště, Malinovské náměstí, Brno 

– Kohoutovice, Brno – Nový Lískovec, Brno – střed). Jedna výchovná komise se konala ve 

škole za účasti OSPOD, kurátorky. Důvodem byla vysoká neomluvená absence žákyně 6. 

ročníku a jejího přístupu k distanční výuce. 

 

3. Kariérové poradenství 

 

V letošním roce byla i oblast kariérového poradenství ovlivněna distanční výukou, přesto 

probíhaly online konzultace výchovné poradkyně k volbě povolání s rodiči i žáky, pomoc při 

výběru následujícího studia. V průběhu roku byly předávány informace vycházejícím žákům i 

zákonným zástupcům o možnosti studia na SŠ dle aktuální nabídky online formou (online Dny 

otevřených dveří na školách, online Veletrh škol, informace od zástupců SŠ, předání Atlasu 

škol, odkaz na materiál Kam po devítce, odkaz na zveřejněné testy k přijímacím zkouškám na 

internetu, tisk opakovacích testů pro zájemce z přírodovědných předmětů). 

Na online třídních schůzkách byly rodičům předány informace týkající se přijímacího 

řízení, o podmínkách souvisejících s podáním přihlášek. Bez problémů byla zvládnuta i veškerá 

legislativa při zpracování přihlášek na SŠ, byly dodrženy termíny zpracování přihlášek na SŠ i 

Zápisového lístku ke studiu na SŠ.  
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Vyučující českého jazyka a matematiky poskytovaly podporu při přípravě na přijímací 

zkoušky v rámci výuky a individuálních konzultací. Žáci mohli využít individuální konzultace 

vyučujících jednotlivých předmětů, dle výběru a zaměření studia na SŠ. 

V 1. pololetí školního roku 2020/2021 byla školním psychologem realizována profesní 

orientace. Výsledky diagnostiky byly následně analyzovány školním psychologem se žákem i 

zákonným zástupcem. Tato diagnostika se na škole osvědčila a je důležitá při rozhodování žáků 

o budoucím povolání, o jejich schopnostech. 

Snahou všech vyučujících bylo doplnit výuku o vhodnou činnost, ve které by mohli žáci 

dále prohlubovat své vědomosti a dovednosti. Součástí prezenční i distanční výuky byla účast 

žáků na olympiádách a vědomostních soutěžích (Dějepisná olympiáda, Přírodovědný 

KLOKAN, olympiáda z matematiky, BABYLON – soutěž čtenářské gramotnosti). 

Proběhla konzultace výchovné poradkyně se zákonnými zástupci žáků, kteří splnili 

povinnou školní docházku v nižším než devátém ročníku, o možnostech prodloužení školní 

docházky nebo odchodu na SŠ. Tuto možnost využili dva žáci z osmých tříd. 

 

Údaje o přijímacím řízení za školní rok 2020/2021 jsou uvedeny v následujícím přehledu: 

 

Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

Školní rok 2020/2021 Gymnázia SOŠ Umělecké 

školy 

4leté studium 6leté studium 8leté studium   

Počty přijatých žáků 3 3 3 39 2 

 

 Počet absolventů ZŠ 

Ročník Počet žáků  

9. ročník 39 (odchod na SŠ) 

8. ročník 3 (odchod na SŠ) 

7. ročník 3 (odchod na gym.) 

5. ročník 4 

1 

(odchod na gym.) 

(odchod uměl. šk.) 

Celkem 50  

 

Umístění žáků do studijních a učebních oborů - 9. ročník 

Umístění 
G 

Hotelové školy a 

obchodní akademie 
SPŠ ISŠ SZdrŠ SOŠ 

Ostatní umělecké 

školy Třída 

9. A 0 4 4 1 1 12 0 

9. B 3 2 0 1 1 9 1 

Celkem 3 6 4 2 2 21 1 
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Celkem 39 žáků: 

Na státní školy přijato: 33 žáků  Nebylo přijato na SŠ:  0 žáků 

Na soukromé školy přijato: 5 žáků   V prvním kole přijato: 33 žáků 

Na CI školy přijato:  1 žák   V druhém kole přijato: 6 žáků 

Na učební obor přijato z celkového počtu: 8 žáků 

 

6letá gymnázia Přihlášeno Přijato 

7. A 4 2 

7. B 7 2 

Celkem 11 4 

 

8letá gymnázia Přihlášeno Přijato 

5. A 6 4 

5. B 3 1 

Celkem 9 5 

 

4. Údaje o vzdělávání členů ŠPP 

 

- společné školení: Školení GDPR, Hodnocení a sebehodnocení žáků v dnešní škole, 

Školení na interaktivní panely 

- v době koronavirové pandemie využití různých webinářů zaměřených na konkrétní 

problematiku (ŠMP a školní psycholog) – viz. přehled DVPP na disku 

- sdílení informací, zkušeností a výukových materiálů při společných online schůzkách 

- nastupující výchovný poradce pro 2. stupeň ZŠ – Mgr. et Mgr. et Mgr. Vojtěch Novotný, 

LL.M. – zahájení studia výchovného poradenství, MU Brno 

 

5. Prezentace ŠPP 

 

Škola poskytuje zákonným zástupcům i veřejnosti informace o ŠPP prostřednictvím 

třídních schůzek, konzultačních hodin, místního zpravodaje, na webových stránkách školy a 

zejména přes elektronický systém AES.  

Mgr. Jaroslava Frišhansová – vedoucí ŠPP, VP pro 2. stupeň ZŠ 

Mgr. Anna Široká – VP pro 1. stupeň ZŠ 
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Závěrečná zpráva školního psychologa 

za školní rok 2020/2021 

 

Školní psycholožka pracovala na škole na celý úvazek. Náplň práce se v průběhu celého 

školního roku soustředila vzhledem k časté distanční výuce především na individuální 

konzultace. Další náplň práce zahrnovala preventivní činnosti zaměřené na oblast podpory 

pozitivního klimatu ve třídách i na celé škole, prevenci rizikového chování a pravidelnou péči 

o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V prvním pololetí školní psycholog vykonával 

také kariérní poradenství pro žáky devátých ročníků a jejich rodiče. Školní psycholog 

vykonával svou práci podle aktuální situace v prezenční nebo v online podobě. 

 

Individuální péče 

 Počet individuálních konzultací se měnil v souvislosti s distanční a prezenční výukou, 

přičemž na distanční výuce docházelo většinou k menšímu úbytku konzultací a k jejich 

následnému obnovení docházelo zpět při nástupu na prezenční výuku. Spolu se změnou formy 

výuky se také měnilo zaměření konzultací, které se během distanční výuky týkalo především 

výukových obtíží, organizace času, motivace k práci doma, trávení volného času a absence 

kontaktu s vrstevníky. Prezenční konzultace ve třídě se zaměřovaly především na osobní, 

rodinné a někdy výukové obtíže. Vzhledem k povaze výuky a častému střídání prezenční a 

distanční formy vyvstalo na konzultacích nové téma adaptace na domácí nebo školní prostředí, 

a to nejen u samotných žáků, ale také u rodičů. 

 Pravidelné individuální konzultace byly poskytovány vybraným žákům také v rámci 

předmětu speciálně pedagogické péče, která se zaměřovala především na nácvik sociálních 

dovedností, zvládání emocí a řešení konfliktních situací. V případě potřeby byla žákům 

poskytována krizová intervence. Vzájemná spolupráce byla v případě žáků iniciována 

v některých případech ze strany rodičů, pedagogů a v neposlední řadě také ze strany žáků 

samotných. 

 Individuální péče byla poskytována také pedagogům. Konzultace byly krátkodobého i 

dlouhodobého trvání a zaměřovaly se na řešení aktuálních problémů s konkrétními žáky nebo 

s celou třídou. Během distanční výuky se jednalo také o konzultace ohledně aplikování 

podpůrných opatření u žáků se speciálními vzdělávacími obtížemi, přístupu k jednotlivým 

žákům a jejich podpoře. Konzultace byly poskytovány také rodičům, jak v prezenční, tak online 

formě, a to po vzájemné domluvě, v konzultačních hodinách nebo během konání třídních 

schůzek. 

 Žákům devátých ročníků, kteří projevili zájem, bylo v prvním pololetí poskytováno 

kariérní poradenství, které zahrnovalo skupinovou i individuální psychologickou diagnostiku. 

Nejdříve byly žákům skupinově administrovány vybrané psychodiagnostické metody, které se 

zaměřovaly na osobnostní profil, rozumové schopnosti a zmapování zájmů, schopností a 

dovedností vzhledem k budoucí volbě profesní dráhy. Na skupinovou administraci testů 

navazoval individuální rozhovor s každým žákem, během kterého byl administrován polo-

strukturovaný dotazník na doplnění potřebných informací a zjištění individuálních motivů a 
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přístupu každého jednotlivého žáka. Výsledky testů byly závěrem interpretovány a probrány na 

závěrečné konzultaci s žáky a jejich zákonnými zástupci, buď v prezenční, nebo online formě. 

 

Skupinová práce 

 Na začátku školního roku byla skupinová práce s třídními kolektivy zaměřena 

především na adaptační oblast. Pro žáky prvních ročníků byl uspořádán skupinový program na 

uvítání ve škole, v rámci, kterého se žáci seznamovali nejen mezi sebou navzájem, ale také 

s paní učitelkou třídní. Program byl zaměřen na podporu zdravého budování nového kolektivu 

a vzájemných vztahů, pozitivního klimatu ve třídě a také na usnadnění adaptace na nové školní 

prostředí. Adaptační program byl uspořádán také pro žáky šestých ročníků. Vzhledem 

k epidemiologickým opatřením byl program uspořádán ve škole a zahrnoval seznamovací i 

stmelovací aktivity na podporu dobrého fungování kolektivu. Seznamovací program byl 

uspořádán také v ostatních třídách, kam nastoupil nový žák nebo třídní učitel. 

 Skupinová práce s jednotlivými třídami měla v průběhu roku preventivní, případně 

intervenční charakter. V rámci preventivních programů se jednalo především o podporu 

pozitivního klimatu třídy, dobrého fungování kolektivu a obecně prevenci rozličných sociálně 

patologických jevů. Dále byly zahrnuty programy na podporu vzájemných vztahů, prevenci 

posmívání, vyčleňování, podporu vzájemné ohleduplnosti a tolerance k odlišnostem, rozvíjení 

prosociálního chování a rozpoznávání vlastních emocí. Ve všech třídách byla také průběžně 

prováděna depistáž a pozorování, s cílem včasného zachycení možných problémových oblastí 

nebo žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Mimo pravidelné depistáže probíhalo 

pozorování ve třídách také na základě podnětu ze strany učitelů, rodičů, PPP, případně 

samotných žáků. 

Intervenční programy byly utvářeny aktuálně podle konkrétních potřeb jednotlivých tříd 

nebo žáků. Zahrnovaly nejčastěji témata řešení konfliktních situací, zvládání agresivity a 

vzteku, zamezení šíření nevhodného chování, zamezení vyčleňování, posmívání, dodržování 

pravidel a chování o přestávkách. Programy měly podle potřeby jednorázový nebo 

dlouhodobější charakter. 

 Pro žáky devátých ročníků byl před přijímacími zkouškami na střední školy uspořádán 

online program na zvládání stresu. Zaměřoval se na informace o prožívání stresu, praktické 

tipy, jak se stresem pracovat, jak se odreagovat a jaké relaxační techniky v případě potřeby 

použít. 

 Po návratu k prezenční výuce byl na jaře uspořádán postupně pro všechny třídy program 

na znovunavázání kontaktu po distanční výuce a stmelení kolektivu. Podle potřeb jednotlivých 

pedagogů a třídních kolektivů byl program doplněn o další preventivní a intervenční aktivity, 

které zahrnovaly například prevenci vyčleňování, řešení konfliktních situací, prevenci 

posmívání a podporu vzájemné ohleduplnosti a dodržování pravidel. 

 Školní psycholožka dále v průběhu celého školního roku pravidelně a podle potřeby 

spolupracuje s ostatními členy ŠPP, ostatními školními psychology, dále komunikuje a 

spolupracuje s pracovníky PPP a SPC a v případě potřeby také s pracovníky OSPOD a PČR. 

Mgr. Monika Prokešová, ŠP  
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Vzdělávací, kulturní a sportovní akce 2020/2021 

 

 

  

Adaptační kurz 6. ročník 

Babylon 6. – 9. ročník 

Knihovna 2. ročník 

Divadelní představení Popletená pohádka 3. ročník 

Kariérní poradenství 9. ročník 

Divadelní představení Popletená pohádka 4. ročník 

Antropos 5. A 

Empík cyklista 4. ročník 

Planetárium 5. ročník 

Cech badatelů 8. B 

Tonda obal I. a II. stupeň 

Komunikace hrou 7. B 

Rojení čertů I. stupeň 

Známe své město Brno školní družina 

Dějepisná olympiáda 9. ročník 

Stmelení kolektivu 6. B 

Podzimní tvoření a výroba draků školní družina 

Bezpečná síť 6. ročník 

Mateso 5. ročník 

Čekání na Vánoce školní družina 

Vánoční dílničky I. stupeň 

Vánoce na Kamínkách I. a II. stupeň 

Tříkrálová nadílka školní družina 

Bezpečně nejen na kole 5. B 

Den zdraví I. a II. stupeň 

Den Země I. a II. stupeň 

Den otevřených dveří on-line I. a II. stupeň 

Paddleboardový kurz 8. a 9. ročník 

Knihovna 1. ročník 
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Kroužky pořádané školou 2020/2021 

 

 

Příprava na přijímací zkoušky – matematika 9. ročník 

Cambridge kurz staters 3. – 5. ročník 

Cambridge kurz 5. – 9. ročník 

Příprava na zkoušky Cambridge (KET) 8. a 9. ročník 

Latinský jazyk 6. – 9. ročník 

Matematiky se (už) nebojíme 7. třída 

Sportovní kroužek 2. a 3. ročník 

Florbal 1. – 3. ročník 

Florbal 4. – 5. ročník 

Florbal 6. – 9. ročník 

Papírové tvoření – Origami 3. – 5. ročník 

Robotika 3. – 5. ročník 

Komiksový klub 6. – 9. ročník 

Ruční práce 2. a 3. ročník 

Francouzský jazyk 2. – 5. ročník 

Francouzský jazyk 6. – 9. ročník 

Badminton 4. – 5. ročník 

Základy hry na klavír 1. a 2. ročník 
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Soutěže 2020/2021 

 

Soutěž čtenářské gramotnosti Babylon – městské kolo 6. B 

ZŠ Kuldova – pořadatel 6. B 

Mateso 5. ročník 

Matematická olympiáda 5. A 

Logická olympiáda Vybraní žáci 

Přírodovědný klokan 8. a 9. ročník 

Matematický klokan 2. - 9. ročník 

Soutěž čtenářské gramotnosti Babylon – školní kolo 6. a 7. ročník 

Soutěž čtenářské gramotnosti Babylon – městské kolo 6. a 7. ročník 

Dějepisná olympiáda – školní kolo 9. ročník 

Dějepisná olympiáda – okresní kolo 9. ročník 

Literární soutěž 6. A 

Soutěž čtenářské gramotnosti Babylon – městské kolo 6. a 7. ročník 
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Základní údaje o hospodaření školy 

 

neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz       3 420 000,00,- Kč 

 energie            1 100 000,00,- Kč 

 ostatní provozní výdaje         2 045 000,00,- Kč 

 provoz veřejných sportovišť            250 000,00,- Kč 

 pořádání sportovních akcí                5 000,00,- Kč 

 svačiny                20 000,00,- Kč 

dotace ze státního rozpočtu        35 712 365,00,- Kč 

provozní náklady           7 064 898,20,- Kč 

celkové náklady         42 777 263,20,- Kč 

hospodářský výsledek z doplňkové činnosti             31 980,27,- Kč 

provozní hospodářský výsledek            303 802,52,- Kč 

hospodářský výsledek             335 782,79,- Kč 
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Co se podařilo ve školním roce 2020/2021 

 
1. Čtyři pilíře rozvoje vzdělávání 

 

 Ve školním roce 2020/2021 se škola opět výrazně posunula dopředu 

v řadě oblastí její činnosti. 

 

 K základním prioritám školy patří nadále čtyři pilíře rozvoje 

vzdělávání: 

 

• angličtina a další cizí jazyky, 

• matematiky a přírodní vědy, 

• technika a robotika, 

• sport a zdraví. 

 

 
Obr. 1: Čtyři pilíře rozvoje vzdělávání ZŠ Kamínky  
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2. S kým spolupracujeme 

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

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. 

 

 
 

Obr 2: 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), 

• Bulldogs Brno (hokejbal), 

• AC Moravská Slavia Brno (atletika), 

• Tygři Brno (basketbal), 

• Bulldogs Brno (florbal), 

• NewPark Gym, 

• Lezecký kroužek. 
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3. Vybrané 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. Jedná se 

zejména o tyto: 

 

• Den otevřených dveří, 

• Den Země, 

• Den zdraví, 

• známe své město Brno, 

• podzimní tvoření a výroba draků, 

• rojení čertů, 

• Vánoce na Kamínkách, 

• vánoční dílny, 

• tříkrálová nadílka, 

• paddleboardový kurz, 

• terénní výuka. 

 

 

 
Obr 4: Paddleboardový kurz  

 

Obr 3: Vánoce na Kamínkách 
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Dobrý skutek za starý telefon na ZŠ Kamínky 

 

Ve dnech 7. 12. – 18. 12. 2020 se na naší základní škole uskutečnil sběr vysloužilých 

mobilních telefonů ve spolupráci se společností ASEKOL a.s. a Jihomoravským krajem. 

Vyřazené mobilní telefony byly následně ekologicky zlikvidovány. I drobná elektronika, jako 

jsou i mobilní telefony, obsahuje nejen využitelné suroviny, ale i nebezpečné látky. Nepatří do 

popelnice a na skládku, ale zaslouží si odbornou recyklaci a nový život v novém výrobku! 

Za každý odevzdaný telefon byla připsána částka 35 Kč na nákup zařízení pro distanční 

výuku pro žáky v nelehké životní situaci. 

Každý žák obdržel za každý odevzdaný přístroj jeden slosovatelný kupon s číslem a po 

ukončení sběru byl zařazen do slosování. Losování se konalo dne 6. 1. a hlavní cenou pro 

vylosovaného účastníka ze všech sběračů na škole byl telefon REALME 6S 4GB/64GB. 

 

Obr 5: Dobrý skutek za starý telefon – leták 

Uvedený mobilní telefon vyhrál žák ze třídy 7.B, předání výhry pak proběhlo dne 13. 1. Ve 

stejný den byla rovněž předána nová PC sestava se sluchátky za účelem možnosti účastnit se 

distanční výuky formou online. Pořízena byla za vybrané finanční prostředky, a to 

sourozencům, kteří navštěvují naší základní školu a jsou v situaci, kdy si nemohou tuto techniku 

z finančních důvodů pořídit. Na video z předání se můžete podívat na školním webu 

www.zskaminky.cz. 

Věříme, že participací na tomto projektu se podařila dobrá věc! 

http://www.zskaminky.cz/
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Obr 6: Dobrý skutek za starý telefon – losování 

 

Obr 7: Dobrý skutek za starý telefon – předání cen 

 

Obr 8: Dobrý skutek za starý telefon – ceny  
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4. Co se podařilo udělat 

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

podařila řada investic do areálu a budovy školy. 

 

 
 

 
Obr 9: Slavnostní otevření odborných učeben a školní kuchyně– leták  
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Obr 10: Slavnostní otevření odborných učeben a školní kuchyně 

 

 

Obr 11: Slavnostní otevření odborných učeben a školní kuchyně  
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Obr 12: Slavnostní otevření odborných učeben a školní kuchyně 

 

Obr 13: Slavnostní otevření odborných učeben a školní kuchyně 
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A/ Nové odborné učebny přírodních věd 
 

Základní škola Kamínky má kompletně zrekonstruované odborné učebny přírodních 

věd, příslušné kabinety, nové didaktické vybavení a výpočetní techniku. Rovněž byla vyřešena 

konektivita školy dle současných standardů. Uvedený záměr byl financován z úrovně města 

Brna finanční částkou 9 887 000 Kč. ÚMČ Nový Lískovec přispěl částkou 6 296 000 Kč. 

Celkem bylo tedy proinvestováno 16 183 000 Kč. 

 

 

Obr 14: Nová multimediální učebna 

 

V rámci obnovy infrastruktury školy a zlepšení materiálních a vzdělávacích podmínek 

pro vyučování přírodovědných předmětů byly zrekonstruovány tři odborné učebny, a to fyziky, 

přírodopisu a chemie včetně laboratoře. Učebny prošly úplnou rekonstrukcí zahrnující stavební 

úpravy, nové rozvody vody, elektřiny a osvětlení, podlahové krytiny, kryty topení a kompletní 

nábytkové vybavení. Učebna fyziky splňuje kritérium multimediální učebny, je vybavena 30 

novými počítači, hardwarem a softwarem pro tvorbu digitálních materiálů a výuku digitálních 

technologií. Učebna biologie obsahu 16 digitálních mikroskopů. Učebna a laboratoř chemie 

jsou vybaveny dvěma digestořemi. 

Ve všech učebnách mají učitelé k dispozici nejmodernější didaktickou techniku, jako je 

dotykový interaktivní panel, vizualizér, ozvučení učebny a učitelský počítač. 
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Obr 15: Nová učebna fyziky a chemie 

Učebny jsou vybaveny novými didaktickými pomůckami, jako např. ve fyzice 

soupravami pro demonstraci přeměn energie, měřícími soupravami Pasco, Telluriem, 

v přírodopisu pak modelem lidského těla, oka, kůže a kostrou, v chemii je to laboratoř 

obsahující vybavení pro realizaci praktických experimentů. Škola rovněž disponuje pojízdnou 

multimediální učebnou obsahující 15 notebooků. Zrekonstruovány byly kompletně také 

přidružené kabinety přírodních věd, včetně veškerého vybavení. 

 

Obr 16: Nová laboratoř chemie 
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Řešení konektivity školy spočívalo ve výměně strukturované kabeláže a její doplnění o 

optické páteřní rozvody, instalací nových síťových prvků umožňujících drátové i bezdrátové 

připojení jednotlivých zařízení, 1 kusu serveru včetně příslušenství a zařízení pro zálohování 

dat. Škola je tedy připravena na propustnost 10 Gbe. 

 

Obr 17: Nová učebna biologie 

 Uvedený projekt byl připravován od roku 2016 a jeho realizace probíhala ve stížených 

podmínkách, v době pandemie coronaviru. Přesto se podařilo vybudovat učební prostory 

odpovídající svým technickým vybavením požadavkům na vzdělávání v 21. století. V oblasti 

výuky ICT technologií je škola svým vybavením na nadstandardní úrovni, připravena pro 

plnohodnotnou výuku za použití moderních digitálních technologií. Učebny obsahují tu 

nejmodernější didaktickou techniku současnosti, svým vzhledem pak společně s učitelskými 

kabinety vytvářejí důstojné, podnětné a přívětivé prostředí pro vzdělávání. 

 

Obr 18: Nové kabinety přírodních věd 
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 Chtěl bych touto cestou poděkovat zřizovateli za finanční podporu a aktivní účast na 

daném projektu. Věřím, že výše uvedené zásadně přispěje ke zkvalitnění výuky, bude motivací 

pro rozvoj didaktických kompetencí a dovedností učitelů. V případě žáků, pak povede ke 

zpestření výuky, a tím k aktivizaci pozornosti a zvýšení zájmu o probírané učivo. 

  

Obr 19: Nové didaktické pomůcky 

 

Obr 20: Pojízdná multimediální učebna 
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Obr 21: Nejmodernější didaktická 

technika 

 S výsledkem rekonstrukce odborných učeben se ve formě videa můžete seznámit pod 

QR kódem či pod odkazem na internetové stránky školy www.zskaminky.cz. 
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B/ Nová školní kuchyně 
 

Základní škola Kamínky má kompletně zrekonstruovanou školní kuchyni včetně 

nového vybavení pro gastronomii. Na podzim roku 2016 začala být školní kuchyně předmětem 

zájmu z hlediska zastaralosti a potřeby modernizace. Takový projekt ovšem nelze realizovat 

z finančních prostředků školy. Proto byla zahájena jednání se zřizovatelem školy ÚMČ NL. 

Výsledkem byla dotace z úrovně statutárního města Brna, ve výši 9 000 000,- Kč alokovaná 

pro rok 2020. ÚMČ NL přispěl částkou 1 542 000,- Kč. Celkem bylo tedy proinvestováno 

10 542 000,- Kč. 

 

Obr 22: Nově zrekonstruovaná školní kuchyně 

S uvedeným rokem přišla pandemie coronaviru, která posunula zahájení stavebních 

prací z letních prázdninových měsíců na září. Uvedená skutečnost se musela řešit formou 

výdejny umístěné do prostoru školní jídelny. Zmenšený prostor v souvislosti s hygienickými 

opatřeními souvisejícím s pandemií byl náročný především na organizaci výdeje obědů. 

Stavební práce byly zaměřeny kompletně, od bouracích prací, přes nové instalace 

(elektřina, voda a plyn), podlahové krytiny, až po obklady, omítky, malby a nátěry. Byla 

revitalizována kancelář vědoucí školní jídelny a vytvořena tolik chybějící denní místnost pro 

personál školní kuchyně. Modernizací rovněž prošly výdejová okénka s příslušným vybavením 

a technika pro přihlašování obědů. Po stavebních pracích následovala instalace moderního 

vybavení pro gastronomii. Jednalo se mimo jiné o nové varné kotle, sporáky, konvetomat, mycí 

centrum, lednice, související nerezové vybavení a další techniku. V rámci hospodárnosti byla 

v určitých případech nová technologie vhodně propojena se stávající. Vše bylo hotovo do konce 

kalendářního roku 2020. 

 



36 
 

 

Obr 23: Nově zrekonstruovaná školní kuchyně – denní místnost 

 

Obr 24: Nově zrekonstruovaná školní kuchyně – kancelář vedoucí 
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Obr 25: Nově zrekonstruovaná školní kuchyně – externí strávníci 

 

Obr 26: Nově zrekonstruovaná školní kuchyně – jídelna 
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Od 1. 1. 2021 jsme tedy otevřeli uvedené prostory pro zkušební provoz, v rámci, kterého 

byla opravena vzduchotechnika. Od 24. 5. je školní kuchyně v plném provozu, na který je 

výborně připravena. Zmodernizována byla rovněž školní jídelna. 

 

Obr 27: Nově zrekonstruovaná školní kuchyně 

Chtěl bych touto cestou poděkovat zřizovateli za finanční podporu, přípravu a aktivní 

účast na daném projektu. Dále provozním zaměstnancům kuchyně a pedagogickým 

zaměstnancům školy za trpělivost při realizaci výše uvedeného. 

Budu moc rád, pokud budou dětem, učitelům, studentům BPA a externím strávníkům 

chutnat obědy a svačinky, připravované v nové školní kuchyni. Věřím, že nové prostory a 

moderní technika budou výraznou podporou pro přípravu kvalitního, čerstvého a zdravého 

jídla. 

S výsledkem modernizace školní kuchyně se ve formě videa můžete seznámit pod QR 

kódem viz. níže, či pod odkazem na internetové stránky školy www.zskaminky.cz. 

 

 

  

http://www.zskaminky.cz/
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C/ Nová učebna cizích jazyků 

 

 

Obr 28: Nová učebna cizích jazyků 

 

Obr 29: Nová učebna cizích jazyků   
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D/ Nový nábytek ve třetích třídách 
 

 

Obr 30: Nový nábytek ve třetích třídách 

 

Obr 31: Nový nábytek ve třetích třídách  
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E/ Nový nábytek ve čtvrtých třídách 
 

 

Obr 32: Nový nábytek ve čtvrtých třídách 

 

Obr 33: Nový nábytek ve čtvrtých třídách  
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F/ Nový nábytek v pátých třídách 
 

 

Obr 34: Nový nábytek v pátých třídách 

 

Obr 35: Nový nábytek v pátých třídách  
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G/ Nový nábytek v šesté třídě 
 

 

Obr 36: Nový nábytek v šesté třídě 

 

Obr 37: Nový nábytek v šesté třídě  
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H/ 3D tisk na ZŠ Kamínky (pořízení 2 nových 3D tiskáren) 

 

 

Obr 38: Nová 3D tiskárna v učebně PC 

 

Obr. 39: Nová 3D tiskárna na chodbě v I. patře  
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CH/ Nové vybavení školních chodeb pro relaxaci žáků 
 

 

Obr 40: Nový stolní fotbal 

 

Obr 41: Nový stolní fotbal 
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Obr 42: Nový stolní vzdušný hokej 

 

Obr 43: Nový stolní vzdušný hokej  
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CH/ Nový nábytek v ředitelně školy 
 

 

Obr 44: Nový nábytek v ředitelně školy 

 

Obr 45: Nový nábytek v ředitelně školy  



48 
 

ZŠ Kamínky v době pandemie koronavirové choroby Covid-19 

 

 Školní rok 2020/2021 nebyl standardním školním rokem, zásadním způsobem jej 

ovlivnila pandemie koronaviru. Naše základní škola danou situaci zvládla velice dobře, v rámci 

možností jsme vynaložili maximální úsilí do realizace distanční výuky, dodržování 

hygienických opatření a chodu školy v takto stižených podmínkách. 

 

 

Obr. 46: Otevření školy dne 12. 4. 2021, harmonogram vstupů 
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Obr. 47: Otevření školy dne 10. 5. 2021, harmonogram vstupů 

 

 

Obr. 48: Otevření školy, 12. 4. 2021  
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Obr. 49: Testování žáků 12. 4. 2021, instruktáž k průběhu testování 

 

 

Obr. 50: Testování žáků 12. 4. 2021 
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Obr. 51: Testování žáků 12. 4. 2021, za přítomnosti Seznam zprávy 

 

 

Obr. 52: Testování žáků 12. 4. 2021, památeční diplom za statečnost  
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Terénní výuka 14. 6. – 25. 6. 2021 na ZŠ Kamínky 

 

 V době rozvolnění epidemiologických opatření, a s blížícím se závěrem školního roku 

jsme hledali cesty, jak aktivizovat žáky v oblasti sociálních vztahů a vzdělávacích aktivit. Cílem 

bylo mj. trávit čas co možná nejvíce mimo školní budovu a na čerstvém vzduchu. 

Výše uvedené jsme pojmenovali jako terénní výuka a v harmonogramu 10 školních dnů 

zrealizovali v druhé půlce měsíce června. Pro učitele tato forma výuky nebyla lehká, 

vyžadovala důkladnou přípravu a vyžádala si více sil a vydané energie. 

Výsledek stál za to a vrátil se nám ve formě spokojených žáků. Pedagogickým 

zaměstnancům patří velké poděkování. 

 

Harmonogram aktivit vybraných tříd I. stupně 

 3. A, B 4. A, B 

14.6. ZOO Brno – program třídění organismů Sportovní den Plachty 

15.6. Naučná stezka Obora – Kohoutovice Přehrada – parník, první pomoc v terénu 

16.6. Sportovní den Plachty Město Brno – Brněnské pověsti 

17.6. Kamenný vrch – stezka k Antroposu Obora Holedná – rozhledna, ekosystém 

18.6. Špilberk – Brněnské pověsti, kasematy Lesopark Kamenný vrch 

21.6. Obora Holedná – pozorování přírodnin ZOO Brno – Od rovníku k pólu 

22.6. Hvězdárna Brno – planety Brněnská přehrada – orientace, mapa, buzola 

23.6. Jurkovičova vila – architektura Obora Holedná – pozorování hmyzu 

24.6. Přehrada – parník, první pomoc v terénu Antropos – výukový program Pravěk 

25.6. Plachty – práce s kolektivem Město Brno – kulturní památky 

 

 

Obr. 53: Terénní výuka I. stupeň 
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Obr. 54: Terénní výuka I. stupeň 

 

Harmonogram aktivit vybraných tříd II. stupně 
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Obr. 55: Terénní výuka I. stupeň  
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Realizace participativního rozpočtu do škol 

na ZŠ Kamínky 2020/2021 

 

 Ve školním roce 2020/2021 jsme realizovali projekt participativní rozpočet do škol. 

 

Obr. 56: Participativní rozpočet do škol 

 

Obr. 57: Vítězný projekt, team žáků 5.A  
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Obr. 58: Realizace projektu   Obr. 59: Realizace projektu 

 

Obr. 60: Participativní rozpočet do škol - vítězný projekt nové atrium 

 

Obr. 61: Participativní rozpočet do škol - vítězný projekt nové atrium  
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Obr. 62: Poděkování spolupracujícím organizacím 

 

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. 

 

V uplynulém školním roce se naše základní škola výrazně posunula v oblasti 

materiálového a technického vybavení, a to přes pandemii koronaviru a s tím spojené těžkosti. 

Budu velice rád, pokud nové odborné učebny přírodních věd výrazně zvýší kvalitu 

vzdělávání v daných oblastech a nová školní kuchyně přispěje ke zkvalitnění vydávaných 

pokrmů. 

 

Největší mé přání pak je, aby následující školní rok byl proběhl za fyzické přítomnosti 

pedagogických a provozních zaměstnanců a našich milých žáků, a to po celou dobu školního 

roku. 

 

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.“ 
 

 

 

 

 

V Brně dne 29. 9. 2021      Mgr. Petr Novák, Ph.D. 

                  ředitel školy 

č. j.: 329/21 

Schváleno školskou radou dne 18. 10. 2021. 


