Zápis schůzky Školské rady ZŠ Mokrá dne 18.9.2012
Místo konání: klubovna Základní školy Mokrá
Zahájení 16,10
Přítomni: Ivo Brzobohatý, Monika Sedláková za rodiče, Michaela Straková, Daniela
Persaňová, Petr Horáček za zřizovatele, Martin Vojtěch, Šárka Mazánková za pedagogy.
Omluven: Malota, Studená
Host: Josef Palík, ředitel
Program
1. Dodatek školního řádu - SR schvaluje dodatek školního řádu.
PRO 7 - 0 - 0
2. Klasifikační řád - SR schvaluje nové znění Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání
žáků.
PRO 7 - 0 - 0
3. Výroční zpráva o činnosti školy 2011/12 - SR schvaluje Výroční zprávu školy za školní rok
2011/12
PRO 7 - 0 - 0
Různé - školní bazén je stále uzavřen, bez výhledu na finance pro rekonstrukci, prostor slouží
jako skladiště. V létě existovala možnost "klubových" vstupenek na koupaliště pro místní, ale
nepodařilo se jí zpropagovat. Stále přetrvávání obavy rodičů (zejména v Hostěnicích) z
personálního obsazení na prvním stupni, které mají za následek úbytek (nenastoupení) žáků
na ZŠ Mokrá. Zahraniční spolupráci se dosud nepodařilo navázat, snaha o nalezení partnerské
školy trvá. Společné pobyty žáků by mohly využívat ubytovací kapacitu Kaprálova mlýna.
Schůzka ukončena v 17,40 hod.
Zapsal: Ivo Brzobohatý
Ověřil: Martin Vojtěch

Základní škola Mokrá, okres Brno - venkov

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY
2. ŠKOLNÍ ŘÁD
B. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ
VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
(KLASIFIKAČNÍ ŘÁD)
DODATEK č. 3
Č.j.:

49/2012

Vypracoval:

RNDr. Josef Palík, ředitel školy

Pedagogická rada projednala dne:

18. 4. 2012

Školská rada schválila dne:
Dodatek nabývá platnosti ode dne:
Dodatek nabývá účinnosti ode dne:

V kapitole 1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání
1. se ruší bod:
(18) V posledním roce plnění povinné školní dochá zky zpracuje třídní učitel výstupní
hodnocení o tom, jak žák dosáhl cílů vzdělávání stanovených. V pátém a sedmém
ročníku zpracuje třídní učitel výstupní hodnocení, jestliže se žák hlásí k přijetí ke
vzdělávání ve střední škole.
2. se doplňuje nový bod:
(18) Pokud žák, kte rý byl rozhodnutím soudu svěřen do střídavé výchovy rodičů, plní
povinnou školní docházku střídavě ve dvou základních školách, vydává mu vysvědčení
základní škola, v které zahájil vzdělávání dříve, pokud k tomu nebyla dohodou rodičů
nebo rozhodnutím soudu určena druhá škola. Při hodnoce ní výsledků vzdělávání žáka
za pololetí školního roku zohlední škola, která bude vydávat vysvědčení, hodnocení
výsledků vzdělávání žáka druhou školou.

