Zápis schůzky Školské rady ZŠ Mokrá dne 4. 11. 2010
Místo konání: sborovna  Základní školy Mokrá
Zahájení 16,40
Přítomni: Ivo Brzobohatý, Barbora Švehlová, Radka Bavlnková (Rodiče)  Katuše Studená,  Eva Přetáková,  Martin Vojtěch (Škola),  Daniela Persaňová,  Anna Bajerová (Obec) (8 hlasů)
Omluvena: Michaela Straková (O)
Host: Josef  Palík – ředitel školy. 
1. Projednání rozpočtu na rok 2011
ŠR projednala návrh rozpočtu provozních výdajů školy na rok 2011 a doporučuje jej předložit obci jako požadavek školy. Požadovaná dotace z rozpočtu obce 2 990 tisíc Kč (včetně investice 100 tisíc na doplnění venkovního bezpečnostního kamerového systému). Z požadované částky tvoří očekávaná spotřeba plynu, energie a vody (dle záloh roku 2010) částku 2 050 tisíc Kč. Zateplením školy sice došlo k úspoře spotřeby plynu, ale tím také ke změně cenového pásma, takže výsledná cena za plyn je srovnatelná.
2. Různé 
Vývoj počtu žáků 
V současném školním roce má škola 263 žáků ve 12 třídách (tj. historické minimum nové školní budovy ZŠ Mokrá). Za 10 let je pokles o 6 tříd a 90 žáků. Předseda ŠR poukázal na nerovnoměrné rozložení odkladů nástupu do 1. třídy ve šk. roce 2008/9 - 4 odklady, 2009/10 - 19 odkladů.
ŠR doporučuje vedení školy věnovat se více propagaci zacílenou na rodiče budoucích prvňáčků. V Mokré a okolí je řady nových rodičů, kteří školu neznají (nestudovali zde). Doporučené formy:
- propagace v obecním Zpravodaji (uzávěrka 30.11.2010)
- uspořádat "Den otevřených dveří školy" pro rodiče budoucích prvňáků, propagace akce v MŠ v Mokré, Horákově, Hostěnicích a Velaticích
- před zápisem do 1. tříd oznámit obsazení třídních učitelů - ředitelem školy odmítnuto jako nemožné, protože nemůže ručit za případné pozdější personální změny ve stavu zaměstnanců
- spolupráce vedení školy s klubem maminek, např. formou besedy. Záleží na zájmu ze strany klubu maminek. Radka Bavlnková předá informaci do klubu maminek.
Filmová představení
Zástupci rodičů vyjádřili pochybnost nad vhodností návštěv filmových produkcí (z hlediska dostupnosti a přebytku podobné kultury). Filmová představení představují pro školu výplň v době, kdy se již neučí (zpravidla před vysvědčením), mnohdy je těžké v požadovaném termínu vybrat vhodný titul, navíc ze strany provozovatel kina může dojít ke změně.
Doporučeno zkusit navíc možnost společné návštěvy večerních divadelních představení - je závislé na osobní iniciativě některého z učitelů nad rámec výuky.
Spolupráce s DDM Fantázie.
Fantázie nabízí akce v době prázdnin. ŠR doporučuje rozšířit spolupráci také na případná ředitelská volna. Oznámit ředitelské volno do Fantázie a zprostředkovat jejich případnou nabídku.
Jednání ukončeno v 17,25
Zapsal: Ivo Brzobohatý			Ověřil: Martin Vojtěch

