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 Zápis ze schůze  Školské rady ZŠ Mokrá ze dne 07.10.2019. 
 
Místo konání: knihovna Základní školy Mokrá 
 
Schůze byla zahájena v 17.00 hodin. 
 
Přítomni:  Mgr. Eva Jochecová, Ing. Ivona Dohnalová, – 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: Ing. Monika Skotalová (zástupce rodičů) 
 
(Dále jen ŠR) 
 
Host:  Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph. D. – ředitel školy 
 
Program schůze: 
 

1. dodatek č. 2 /2019 školního řádu doplnění bodu 6. Výchovná opatření 
2. dodatek školního řádu doplnění bodu 1.3. Pravidla vzájemných vztahů 
3. schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2018-2019 
4. školní vzdělávací program (ŠVP) schválení změn projednaných na minulé schůzi ŠR 
5. ostatní. 

 

1. Dodatek č.2/2019  přílohy  Školního  řádu  

Školská rada projednala dodatek č. 2, který doplňuje bod 6. Výchovná opatření  

o odstavec 7), 8) a 9). 

 Jedná se o další pravidla pro uložení výchovných opatření při porušení povinností 
žáků (řešeno i záškoláctví). 

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

 

2. Dodatek školního řádu –doplnění bodu 1.3. Pravidla vzájemných vztahů žáků a 
zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy o odstav e 9) a10). 

 

Tímto dodatkem je řešena oficiální komunikace s vyučujícími, která má probíhat 
výhradně písemnou formou přes elektronickou žákovskou knížku.  

Dále pak omezením doby pro komunikaci prostřednictvím elektronické žákovské 
knížky – dnem vydání vysvědčení na konci školního roku v 10 hodin. Komunikace 
během hlavních prázdnin má nově probíhat prostřednictvím sekretariátu školy 
během úředních hodin. 

Usnesení: ŠR schvaluje tyto úpravy: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
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3. Schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2018-2019. 

 

Školská rada projednala Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2018-2019. 

Dotazy členů ŠR byly p. ředitelem zodpovězeny.  

              Usnesení: ŠR schvaluje Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2018-2019: 

                                      pro 8, proti 0, zdržel se 0.               

    

4. Školní vzdělávací program (ŠVP) schválení změn projednaných na předchozí ŠR 

Usnesení: ŠR schvaluje změny školního vzdělávacího programu. 

pro 8, proti 0, zdržel se 0. 

 

5. Ostatní 

1. ŠR si za účasti p. ředitele prohlédla nově zrekonstruované učebny a kabinety.               
Prostory jsou moderně a účelně zařízené a budou jistě velkým přínosem pro žáky                
I pedagogy. 

              

2. Z podnětu rodičů se členka rady Ing. Dohnalová dotazovala p. ředitele na situaci v 9. 
ročníku, kde mají žáci nové učitele z klíčových předmětů a musí si zvykat na nové 
učitele,  nový způsob práce a nastavení hodnocení – klasifikaci (zejména 
v matematice).  Rodiče se obávají, aby tyto změny v posledním ročníku neměly 
negativní vliv na výsledky dětí a tím se nesnížily i jejich šance na přijetí na střední 
školy. 

Ředitel školy situaci vnímá a podměty od rodičů již zaznamenal. Z důvodu odchodu 
pedagoga se situace řešila novým vyučujícím, který je kvalifikovaný a je schopen 
žáky připravit na střední školy. Případné problémy a podněty je nutné řešit s třídními 
učiteli, následně Mgr. Vojtěchem a p. ředitelem. Pokud nebudou akceptována 
vyučujícím opatření nařízená Poradnou je nutné se obrátit na třídní učitele a pokud 
to bude nutné i na vedení školy. 

3. V diskusi byla zmíněna vysoká úroveň školní akademie, která proběhla v červnu 
2019, poděkování si zaslouží všichni, kteří se na akci podíleli (učitelé i žáci). 

Poděkování patří i paní psycholožce Mgr. Evě Švecové za přednášku, která se 
uskutečnila v Mediatéce. 

4. Členové ŠR se shodli, že nemají žádné informace o stavu řešení problému 
s dosluhujícími plynovými kotli v ZŠ (jedná se o 3 kotle, jejichž životnost je 20 let a 
tato doba je již překročena cca o 4 roky). Na schůzi ŠR konané dne 26.11.2018  bylo 
doporučeno vedení školy a zřizovateli zpracovat projektovou dokumentaci k žádosti 
o dotační titul – pořízení zdrojů tepla pro vytápění a současně i zateplení 
obvodového pláště zbylých částí budov školy. 

ŠR doporučila podat žádost v další výzvě, což je termín od 1.3.2019 do 3.2.2020. 

V této souvislosti žádá ŠR zřizovatele o informaci o stavu řešení tohoto problému. 
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5.  ŠR na svém dalším jednání- v listopadu 2019 bude projednávat návrh rozpočtu 
školy na další období a tímto by ráda pozvala na příští schůzi ŠR nejen ředitele školy, 
ale i starostku obce a předsedu finančního výboru. 

Tímto členové ŠR pověřují předsedkyni Mgr. Evu  Jochecovou, aby hosty pozvala.  

 

6. V diskusi bylo zmíněno, že hřiště vedle ZŠ je využíváno nejen ke sportovním účelům, 
ale vpodvečer a večer také jako prostor, kde se schází mládež a pořádá různé oslavy 
apod., došlo i k opakovanému znečišťění prostor hřiště a toalet. V době prázdnin byl 
narušován i noční klid. Obec zatím řešení nemá, správce také není stanoven. 
Navrhujeme – zejména nyní- na podzim a s blížící se zimou, aby bylo hřiště 
v provozu do předem určeného času a pak bylo uzamčeno tak, aby ani na čip nešlo 
do prostoru vniknout.   

 

 

 

 

Schůze ŠR byla ukončena v 19.05 hodin. 
 
Zapsala: Ing. Ivona Dohnalová  
 
Ověřila: Mgr. Eva Jochecová 
                 


