
Zápis ze schůze školské rady ZŠ Mokrá konané dne 7. 6. 2022 
 
Místo konání: knihovna ZŠ Mokrá  
Začátek schůze: v 17 hodin, ukončení: v 17:30 hodin 
 
Přítomni:   Ing. Ivona Dohnalová, Mgr. Jana Doleželová, Mgr. Iva Zahrádková – zástupci za rodiče 
                        Ing. Barbora Švehlová, Ivana Brzobohatá, Ing. Tomáš Koutný, Ph.D. – zástupci za zřizovatele  
                    Mgr. Šárka Šimková, Mgr. Katuše Studená, Mgr. Tomáš Vojtěch – zástupci za školu 
 
Na schůzi byl pozván jako host ředitel školy Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph. D., který se řádně s předstihem 
z jednání omluvil. 
 
 

Program schůze: 
 
 

1. Schválení Školního řádu 
2. Ostatní  

 
 

1. Schválení Školního řádu 
 

Školská rada projednala změny ve školním řádu, které reagují na současnou legislativu. 

Školní řád byl schválen. 

Hlasování: PRO hlasovalo všech 9 členů rady 

 

2.Ostatní 

1. Předsedkyně rady (Ivona Dohnalová) informovala členy o podnětech rodičů, které obdržela ve druhém 
pololetí ke způsobu výuky a přístupu pana učitele (Mgr. Markuse) k žákům v předmětech zeměpis a tělesná 
výchova na druhém stupni ZŠ. Jednalo se zejména o nerespektování doporučení pedagogicko-psycholog. 
poradny k jednotlivým žákům, zadávání dlouhých písemných prací a špatný prospěch některých žáků 
v zeměpise, ve srovnání s jinými předměty.  V hodinách tělesné výchovy pak o přístup k žákům zaměřený 
zejména na výkon a hodnocení známkami. Rodiče se obávali ztráty motivace a kladného postoje ke sportu 
u svých dětí. Podněty byly řešeny na osobní schůzce s p. ředitelem, který již byl o situaci informován taktéž 
rodiči žáků. Situace byla vedením školy řešena a na základě zpětné vazby od rodičů můžeme konstatovat, 
že se situace zlepšila. 

 

2. Členka školské rady zvolená za rodiče paní Mgr. Jana Doleželová informovala ŠR, že od školního roku 
2022/2023 bude na ZŠ Mokrá učit. Ostatní členové rady berou informaci na vědomí a nevidí v tom 
problém. ZŠ Mokrá stále navštěvují její 2 děti.  

 

3. Proběhla diskuse ohledně vhodnosti a přiměřenosti oblékání dětí na výuku. Členové rady se shodli, že je 
to hlavně na rodičích, aby své děti doma zkontrolovali a nastavili hranice. Ve školním řádu je toto téma 
upraveno v bodě 2. Provoz a vnitřní režim školy, bod 2.1. (2).  

 

Zapsala: Ing. Ivona Dohnalová 
 
Ověřila: Mgr. Iva Zahrádková 
 
 


