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Zápis ze schůze Školské rady ZŠ Mokrá ze dne 29. 11. 2021 
 
Místo konání: knihovna Základní školy Mokrá 
 

Schůze byla zahájena v 17.00 hodin. 
 

Přítomni: Ing. Ivona Dohnalová, Mgr. Jana Doleželová (zástupce za rodiče), Ing. Tomáš Koutný 
Ph.D. (zástupce zřizovatele) 
Mgr. Šárka Šimková, Mgr. Katuše Studená, Mgr. Martin Vojtěch (zástupci za školu) 
 

Omluveni: Mgr. Iva Zahrádková, Ing. Barbora Švehlová, Ivana Brzobohatá 
 
(Dále jen ŠR) 
 

Host:  Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph. D. (ředitel školy) 
 

Program schůze: 
 

1. projednání návrhu rozpočtu ZŠ na rok 2022 
2. projednání informací a cenových nabídek k plánovaným investicím 
3. ostatní  
4. diskuse 

 

1. Projednání návrhu rozpočtu ZŠ na rok 2022 

Školská rada projednala návrh rozpočtu ZŠ na rok 2022.  

Pan ředitel zmínil, že z rozpočtu se nejvíce zaplatí zálohy za plyn, které se zvýšily 2,5krát.  

Ing. Ivona Dohnalová se zeptala na příjmy ZŠ (903 tis. Kč), pan ředitel vysvětlil, že je to za 
potraviny z jídelny. Celkově nárůst požadavků na rozpočet školy roste (na 6 milionů). 
V průběhu roku se dělá měsíční vyúčtování.  

Mgr. Šárka Šimková se zeptala na mimoškolní cestování, které bylo využito školní jídelnou.  

Dále čerpání rezervního fondu (350 tis.) se může vyčerpat na 200 tis. Kvůli projektu Začít spolu 
se budou realizovat skříňkové sestavy, které by měly být do konce ledna.  

 

Usnesení: ŠR projednala návrh rozpočtu ZŠ na rok 2022 

                                      Pro 6, proti 0, zdržel se 0.               

   

 

2. Projednání informací a cenových nabídek k plánovaným investicím 

ŠR projednala plánované investice. Pan ředitel informoval ŠR o projektu elektřiny, který 
v současné době probíhá. Plánuje se vyměnit staré rozvody za nové v části školy. Další 
plánovaná investice je dokoupení kabiny na školní traktor.  

Další investicí je školní byt, kde se musí vyměnit elektřina a voda. Plánovaná rekonstrukce 
střechy ZŠ Mokrá se nekonala kvůli onemocnění Covid 19 jednoho z pracovníků firmy. Oprava 
je přesunuta na leden.  
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3. Ostatní  

Informace ohledně testování žáků ze dne 29. 11. 2022: ze všech testovaných žáků byli 3 
pozitivní.  

Bazén je stále v řešení, v květnu se bude podávat další projekt. 

 

4. Diskuse 

Paní Dohnalová měla otázku, proč se financuje více 1. stupeň a ne druhý. Pan ředitel vysvětlil, 
že na 2. stupni se vybavili laboratoře a postavili se nové dílny.  

 

 

Schůze ŠR byla ukončena v 17.40 hodin. 
 

Zapsala: Mgr. Jana Doleželová 
 

Ověřila: Ing. Ivona Dohnalová 
          
 
 
 
 


