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Zápis ze schůze Školské rady ZŠ Mokrá-Horákov ze dne 
 26. 11. 2018 
 
Místo konání: knihovna Základní školy Mokrá-Horákov 
 

Schůze byla zahájena v 17.00 hodin. 
 

Přítomni:  Ing. Ivona Dohnalová, Mgr. Monika Skotalová – zástupci za rodiče 

                     Mgr. Michaela Straková, Ivana Brzobohatá, Ing. Tomáš Koutný, Ph.D. – zástupci 
                   za zřizovatele 

                     Mgr. Šárka Šimková, Mgr. Katuše Studená, Mgr. Martin Vojtěch – zástupci za školu. 
 

Omluvena: Mgr. Eva Jochecová (zástupce rodičů) 
 
(Dále jen ŠR) 
 

Host:  Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D. – ředitel školy 
 

Program schůze: 
 

1. dodatek č. 2 přílohy Školního řádu 
2. návrh rozpočtu na rok 2019 
3. střednědobý výhled rozpočtu 2020-2021 
4. ostatní 

 

1. Dodatek č.2  přílohy č. 1 Školního řádu - Pravidla pro hodnocení výsledků 
vzdělávání žáků 

Školská rada projednala dodatek č. 2, který doplňuje bod 7. Zásady hodnocení a 
způsob získávání podkladů pro hodnocení, odstavec 16 a) až e) a odstavec 17.  

Dodatek byl zpracován v souladu s požadavky platné legislativy.  

Usnesení: ŠR schvaluje tyto úpravy: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 

 

2. Návrh rozpočtu na rok 2019 

Školská rada projednala návrh rozpočtu provozních nákladů ZŠ Mokrá pro rok 2019, 
který radě předložil p. ředitel Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D.. 

 

Členy ŠR byly vzneseny následující podněty a návrhy: 

 Položka knihy, učební pomůcky (účet 501) navýšení výdaje z 20 tis. Kč na 50 tis. 
Kč. 

 Položka spotřeba plynu (účet 502) snížení z 1 000 tis. Kč na 850 tis. Kč. 

 Položka služby +GDPR (účet 51850) navýšení z 350 tis. Kč na 400 tis. Kč. 

ŠR se shodla, že je nutné, aby byla do ZŠ pořízena nová barevná kopírka, která 
bude využívána pedagogickým sborem, zejména pro tisky studijních materiálů 
pro žáky školy. ŠR pověřuje p. ředitele pořízením barevné kopírky a doporučuje, 
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aby byla pořízena formou pronájmu. Pan ředitel přislíbil, že tuto barevnou 
kopírku zajistí.    

 Nová položka služby-plavání výdaj 70 tis. Kč. 

ŠR navrhuje vytvoření nové položky služby-výdaje na výuku plavání, kde budou 
plánované výdaje na výuku plavání žáků (kurzy žáků 2. a 3. tříd). 

 

 

Usnesení: ŠR schválila návrh rozpočtu na rok 2019 s výše uvedenými úpravami. 

Pro 8, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

3. Střednědobý výhled rozpočtu 2020 - 2021 

ŠR se seznámila s předloženým výhledem rozpočtu na roky 2020-2021 a bere jej na 
vědomí. 

 

 

4. Ostatní 

 Investice – pořízení 3 ks nových plynových kotlů, zateplení zbylých částí budov 
školy. 

ŠR se seznámila s materiály předloženými p. ředitelem, zejména s přílohou  
č.1  zdůvodnění investičního výdaje pro školu a rozpis výdajů opravy/údržba a 
DHM. 

Významnou plánovanou investicí bude pořízení 3 ks nových plynových kotlů a 
zateplení zbylých částí budov školy. 

Životnost všech (3) kotlů je již překročena (stáří 23 let, životnost je 20 let) a je 
proto nutné investovat do nových kotlů. Pan ředitel předložil ŠR informace 
k možnému čerpání dotačnímu titulu s názvem Energetické úspory v objektech 
veřejných budov. ŠR si materiály předem prostudovala a doporučuje vedení 
školy a zřizovateli zajistit zpracování požadované projektové dokumentace a 
posudků nezbytných k žádosti o tento dotační titul, tj. na pořízení zdrojů tepla 
pro vytápění 3 ks plynových kotlů a na zateplení obvodového pláště zbylých 
částí budov školy, které ještě zateplené nejsou za účelem úspory energie 
v dalších letech. 

Maximální možná výše podpory je 35-50% v závislosti na celkové úspoře 
energie.  

ŠR doporučuje podat žádost v další výzvě, tj. v termínu od 1. 3. 2019 do 3. 2. 
2020. 

ŠR doporučuje zřizovateli zvážení i dalších alternativních zdrojů energie – např. 
solární pro ohřev vody v ZŠ, na něž se také dotační titul vztahuje a dále možnost 
zadání současného zpracování projektové dokumentace za tímto účelem i na 
další objekty v Obci z důvodu úspory nákladů zřizovatele. 
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Plánované opravy a údržby v ZŠ 

Opravy žaluzií, malířské práce – další části ZŠ, opravy školních lavic, revize 
elektrospotřebičů, čištění odpadů, údržba školní zahrady, elektrorozvody 1. 
schodiště. 

 

Drobný majetek 

PC pro učitele, SW objednávkového systému pro školní jídelnu (objednávání 
stravy), podložky do školní družiny, telefonní ústředna pro vnitřní okruh školy, 
materiální zabezpečení projektu SCIO testy žáků. 

 

 Kurzy plavání – Mgr. Šárka Šimková sdělila ŠR informace o podmínkách zajištění 
kurzů plavání pro žáky 2. a 3. tříd. Realizace těchto kurzů je pro ZŠ finančně 
náročná, protože náklady na lekce plavání hradí plně ze svého rozpočtu. 
Dopravu žáků na kurzy hradí kraj. ŠR tímto pověřuje zřizovatele školy, aby další 
případnou podporu těchto kurzů na následující školní rok projednala na svém 
zasedání. V souvislosti s tím ŠR uvítá informace zřizovatele o aktuální situaci 
ohledně možné rekonstrukce školního bazénu v Mokré. 

 

 ŠR bere na vědomí informaci ředitele školy o podané Žádosti na zastupitelstvo 
obce na změnu účelu poskytnutého neinvestičního příspěvku ve výši 180 tis. Kč 
z položky mzdové náklady na neinvestiční příspěvek na náklady - na opravy, 
údržbu a spotřebu energie ve školním roce 2018-2019.  

 

 

 

Schůze ŠR byla ukončena v 19.00 hodin. 
 

Zapsala: Ing. Ivona Dohnalová  
 

Ověřila: Mgr. Šárka Šimková 
 
                 


