
Zápis ze schůze školské rady ZŠ Mokrá konané dne 20. 9. 2022 
 
Místo konání: knihovna ZŠ Mokrá  
Začátek schůze: v 17 hodin, ukončení: v 17:45 hodin 
 
Přítomni:   Ing. Ivona Dohnalová, Mgr. Iva Zahrádková – zástupci za rodiče 
                        Ing. Barbora Švehlová, Ivana Brzobohatá, Ing. Tomáš Koutný, Ph.D. – zástupci za zřizovatele  
                    Mgr. Katuše Studená, Mgr. Martin Vojtěch – zástupci za školu 
 
Omluveni:     Mgr. Jana Doleželová (zástupce za rodiče), Mgr. Šárka Šimková (zástupce za školu) 
 
Host:              Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D., ředitel školy 
 
 

Program schůze: 
 
 

1. Schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2021-2022 
2. Projednání Školního vzdělávacího programu pro školní družinu (ŠVP) 
3. Ostatní 

 
 

1. Schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2021-2022 
 

Školská rada projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2021-2022. 

Hlasování: PRO hlasovalo všech 7 přítomných členů rady 

 

2. Projednání Školního vzdělávacího programu pro školní družinu (ŠVP) 

Školská rada projednala nový ŠVP pro školní družinu ZŠ Mokrá-Horákov, který zpracovala Mgr. Veronika 
Kršková, vedoucí vychovatelka. Ze strany členů ŠR nebyly vzneseny žádné připomínky ani podněty.  

 

 

3. Ostatní 

V souvislosti se schvalováním Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2021-2022 bylo konstatováno, že 
v uvedeném období bylo uskutečněno mnoho školních i mimoškolních akcí a aktivit. Pan ředitel k tomu 
sdělil, že i v tomto školním roce je naplánováno hodně aktivit pro žáky i širokou veřejnost.  

 

Dále proběhla diskuse o podpoře školy, např. účastí žáků, na akcích pořádaných jinými subjekty pro ostatní 
obyvatele obce. Pan ředitel informoval ŠR, že se škola v tomto směru aktivně zapojuje do těchto aktivit a 
vše je věcí vzájemné domluvy. Například v tomto školním roce ZŠ společně s Obcí Mokrá- Horákov přichází 
s nabídkou kurzů: Angličtina pro seniory, Počítačový kurz pro seniory a pro širokou veřejnost i Otevřenou 
dílnu (každou neděli v 16-18 hodin v nových dílnách v ZŠ). Uvedené kurzy jsou pro občany zdarma. 

 

Schůze ŠR byla ukončeno v 17:45 hodin s tím, že další schůze by měla proběhnout v listopadu a na 
programu bude zejména rozpočet školy. 

 

Zapsala: Ing. Ivona Dohnalová 
Ověřila: Ivana Brzobohatá 



 
 


