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Zápis ze schůze Školské rady ZŠ Mokrá ze dne 05.10.2020.
Místo konání: knihovna Základní školy Mokrá
Schůze byla zahájena v 17.00 hodin.
Přítomni: Mgr. Eva Jochecová, Ing. Monika Skotalová, Ing. Ivona Dohnalová, – zástupci za
rodiče
Ivana Brzobohatá, Ing. Tomáš Koutný, Ph.D. – zástupci za zřizovatele
Mgr. Šárka Šimková, Mgr. Katuše Studená, Mgr. Martin Vojtěch – zástupci za školu.
Omluvena: Mgr. Michaela Straková (zástupce zřizovatele)
(Dále jen ŠR)

Host: Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph. D. – ředitel školy
Program schůze:
1.
2.
3.
4.

schválení změn Organizačního řádu školy-školního řádu
schválení Evaluační zprávy o pokroku školu
schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2019-2020
ostatní.

1. Organizační řád školy-Školní řád
Školská rada projednala navrhované změny Školního řádu, které se týkají zejména
distanční výuky. Podstatné změny se promítly v bodech:
-

1.1. Práva a povinnosti žáků-povinnosti žáků se řádně vzdělávat, jak
v prezenční, tak i distanční formě výuky.

-

2.1. Docházka do školy a nepřítomnost žáka – povinnost zákonného zástupce
doložit důvody nepřítomnosti žáka v prezenční i distanční formě vyučování.

-

2.3. Vnitřní režim školy – doplnění bodů 13), 14) a 15) upravující režim
distanční výuky a primární používání platformy Google Classroom pro tuto
formu výuky.

-

6. Závěrečná ustanovení – doplnění bodu 1. osoby provádějící kontrolu
ustanovení Školního řádu (zástupci ředitele), dále pak přidání bodu 7. kdy
vydané právní předpisy a mimořádná opatření MŠMT, která by byla v rozporu
se schváleným Školním řádem, jsou nadřazena ustanovením Školního řádu.

-

Projednání přílohy č.1 pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Usnesení: ŠR schvaluje tyto úpravy: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
2. Evaluační zpráva o pokroku školy
ŠR projednala předloženou Evaluační zprávu o pokroku školy předloženou panem
ředitelem.
Usnesení: ŠR schvaluje Evaluační zprávu o pokroku školy: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
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3. Schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2019-2020.
Školská rada projednala Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2019-2020.
Dotazy členů ŠR byly p. ředitelem řádně zodpovězeny.
Usnesení: ŠR schvaluje Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2019-2020:
pro 8, proti 0, zdržel se 0.

4. Ostatní
1. Členové ŠR se dotazovali na stav investice do nových plynových kotlů pro
vytápění školy, kdy staré kotle již byly za hranicí své životnosti. Ředitel školy radu
informoval, že nové kotle a kotelna by měly být plně v provozu do konce měsíce
října 2020.
Bohužel musíme konstatovat, že ačkoliv ŠR na své schůzi konané dne 26.11.2018
doporučila 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 (žádost mohla být podána v další Výzvě v termínu
od 1.3.2019 do 3.2.2020), nestalo se tak.
Kotle pro vytápění školy tedy nebyly hrazeny z dotace, nýbrž z vlastních prostředků.
Vzhledem k omezeného rozpočtu obce i školy tímto nedošlo k zateplení zbylých
částí budov školy.
ŠR se bude dále dotazovat zřizovatele na termín zateplení zbylých částí budov.
2. Ředitel školy Mgr. Tomáš Pětivlas informoval členy ŠR o probíhajících investičních
akcích – zejména výstavbě dílen, dále byl využit projekt pro nové IT vybavení pro
učitele. Ve škole bude probíhat výzkum Masarykovy Univerzity – Vliv školních
tašek na pohybový aparát dětí, do kterého by měl být zapojen 2. stupeň. projekt
by měl trvat 1 rok.
3. Členové ŠR z řad zástupců rodičů se dotazovali na aktuální situaci ohledně
školního bazénu. Zástupci zřizovatele ve ŠR uvedli, že v současné době není žádný
dotační program pro tuto investici. Na další plány se budeme informovat u
vedení obce.

4. Dále byly dotazy na stav zřízení skříněk pro děti ve škole. V některých vyšších
ročnících už skříňky fungují.
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5. ŠR se informovala také na stav zastínění dalších školních tříd. I v tomto roce se
bude zajišťovat vhodné zastínění.

Schůze ŠR byla ukončena v 18.30 hodin.
Zapsala: Ing. Ivona Dohnalová
Ověřila: Mgr. Eva Jochecová

