
Zápis schůzky Školské rady ZŠ Mokrá dne 1.11.2012 

 
Místo konání: klubovna  Základní školy Mokrá 

Zahájení 16,40 

 

Přítomni: Ivo Brzobohatý,  Monika Sedláková za rodiče,  Michaela Straková, Petr Horáček za 

zřizovatele, Martin Vojtěch,  Šárka Mazánková a Katuše Studená za pedagogy. 

Omluveni: Malota, Persaňová 

Host: Josef Palík, ředitel 

 

Program 

1. Návrh rozpočtu na rok 2013 

Školská rada projednala a schvaluje 7 hlasy návrh rozpočtu na rok 2013 s požadavkem ve výši 

2 990 tisíc na rozpočet obce Mokrá-Horákov. 

K dořešení: případné vybudování vjezdu do "bazénu", kde jsou v současné době dílenské 

prostory za účelem parkování školního traktůrku (sekačky). Zjistit, zda se jedná o stavební 

úpravu pouze na ohlášení. 

V případě učebny (altánu) na školní zahradě se doporučuje vyhotovení  studie (nákresu) a 

zjištění jaké povolení či ohlášení bude potřeba. Studii lze použít v případě snahy získat peníze 

i z jiných zdrojů. 

Stávající podpora z rozpočtu obce je 2 500 tisíc již několik roků ve stejné výši. 

 

Schůzka ukončena v  17,20 

 

 

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 docházky 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, který 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 hodnocení výsledků vzdělávání žáka 

za pololetí školního roku zohlední škola, která bude vydávat vysvědčení, hodnocení 

výsledků vzdělávání žáka druhou školou.  

 


