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Zápis ze schůze Školské rady ZŠ Mokrá ze dne 20.09.2021. 
 
Místo konání: knihovna Základní školy Mokrá 
 

Schůze byla zahájena v 17.00 hodin. 
 

Přítomni:  Ing. Ivona Dohnalová, Mgr. Iva Zahrádková, Mgr. Jana Doleželová– zástupci za   
                  rodiče 

                    Ing. Barbora Švehlová, Ivana Brzobohatá – zástupci za zřizovatele 

                    Mgr. Šárka Šimková, Mgr. Katuše Studená, Mgr. Martin Vojtěch – zástupci za školu. 
 

Omluven z důvodu nemoci: Ing. Tomáš Koutný, Ph.D. (zástupce zřizovatele) 
 
(Dále jen ŠR) 
 

Host:  Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph. D. – ředitel školy 
 

Program schůze: 
 

1. schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2020-2021 
2. projednání výsledků šetření ČŠI z června 2021 (klima na škole) 
3. projednání evaluační zprávy o pokroku školy 
4. ostatní – informace o projektu ZAČÍT SPOLU 
5. diskuse 

 

1. Schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2020-2021 

Školská rada projednala Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2020-2021. 

Dotazy členů ŠR byly p. ředitelem řádně zodpovězeny.  

 

Usnesení: ŠR schvaluje Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2020-2021: 

                                      pro 8, proti 0, zdržel se 0.               

   

2. Projednání výsledků šetření ČŠI z června 2021 (klima ve škole) 

Školská rada bere na vědomí výsledky šetření zaměřené na klima ve škole. Šetření se zúčastnili 
pedagogičtí pracovníci a vedení školy. Odpovědi byly srovnávány s výsledky roku 2019 a dále se 
porovnávalo průměrné hodnocení ZŠ Mokrá s průměrným hodnocením ostatních škol. 

 

3. Projednání evaluační zprávy o pokroku škol 

ŠR bere na vědomí Evaluační zprávu o pokroku školy předloženou panem ředitelem. 

Evaluace je činnost, která poskytuje kvalitní podklady pro rozhodování. ZŠ Mokrá-Horákov se 
zapojila do pilotáže benchlearningu (BL) v září 2020, partnerskou školou pro pilotáž byla 
zvolena ZŠ a MŠ Krupka. Jako objekt BL byl dohodnut -  Proces systematického hodnocení 
učitelů a jejich profesního rozvoje.  
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Byl formulován strategický cíl – Vytvořit nezbytné nástroje pro nastavení procesu hodnocení 
učitelů a jejich profesního rozvoje – Standard kvality profesních kompetencí učitelů, 
Sebehodnotící dotazník pro učitele, strukturu Plánu profesního rozvoje učitele, strukturu 
Profesního portfolia. 

 

4. Ostatní – informace o projektu ZAČÍT SPOLU 

ŠR byla vedením školy – paní zástupkyní a panem ředitelem, informována, že ZŠ se v roce 2021 
zařadila do sítě škol, které postupně implementují myšlenky, principy a metody 
konstruktivistické školy. S projektem se začalo v 1. třídách školy. Více informací k projektu je na 
webových stránkách školy.  

 

5. Ostatní 

Z podnětu členů ŠR zastupujících rodiče byly projednány zejména následující body: 

- u žáků 1.stupně navštěvující i družinu jsou vysoké nároky na vybavení žáků obuví na 
jednotlivé aktivity. Zde bylo přislíbeno vedením, že se budou hledat možnosti, jak toto 
zoptimalizovat, 

- kladné hodnocení zajištění kvalitního zastínění dalších tříd ve škole i otevření nových 
dílen, 

- pochvala za nadstandardní online výuku na 2. stupni pro učitele přírodopisu Mgr. 
Cholkovou, dějepisu Mgr. Kubáňovou a ČJ Mgr. Chomču. 

 

Zástupce ŠR za zřizovatele – paní starostka Ing. Švehlová a pan ředitel informoval ŠR, že se i 
nadále usiluje o to, aby se získaly prostředky na investici do školního bazénu. 

 

 

 

 

Schůze ŠR byla ukončena v 18.20 hodin. 
 

Zapsala: Ing. Ivona Dohnalová  
 

Ověřila: Ivana Brzobohatá 
                 


