Zápis ze zasedání Školské rady základní školy Sever konané dne 9.3.10

Přítomni:

zástupci Statutárního města Hradec Králové:

Mgr. Libuše Moníková

zástupci rodičů:

Ing. Radovan Prchlík
paní Dana Chlubnová

zástupci pedagogů:

Mgr. Josef Fiedler
Mgr. Ondřej Tykva

Omluven:
Host:

Ing. Rostislav Jireš
Milan Kučera – ředitel školy

Program jednání:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Finanční rozpočet školy na rok 2010
Údržba na ZŠ Sever
Rekonstrukce hřiště
Zápis 2010 na ZŠ Sever
Grantová činnost
Sportovní třídy
Ukázka nově zrekonstruovaných prostor

ad1) Ředitel školy seznámil členy ŠR s rozpočtem ZŠ Sever. V současné době není zcela
pokryt finanční rozpočet na energie. Vedení školy se snaží ušetřit energii: úsporné žárovky +
snížení průtoku tepla do radiátorů u víkendech – regulace topení. O hlavních prázdninách
dojde k odstavení teplé vody cca na 1 měsíc. I přes tato opatření zde zdá, že rozpočet bude
velmi napnutý.
ad2) V prosinci byly dány požadavky na velkou údržbu odboru školství – požadavky byly
odloženy na neurčito. Zatékání do střechy a jiné havárie se budou řešit nutnými opravami a ne
rekonstrukcí.
ad3) Vedení školy nemá k dispozici žádný náznak o tom, že rekonstrukce začne v tomto
kalendářním roce i přes všechny sliby představitelů MM HK. Přesto by v současné době měla
existovat studie rekonstrukce školního hřiště na ZŠ M. Horákové.
ad4) do ZŠ Sever by mělo nastoupit 38 prvňáčků (2 třídy). Z obvodu ZŠ Sever přešlo na ZŠ
SNP 22 žáků, z celého HK dalších 23 žáků.
ad5) V současné době je realizován projekt “Škola pro reálný život“ – je vybudována nová
PC učebna a od 2.pololetí se zde vyučují žáci 8. + 9.ročníku (Tvorba školního časopisu,

Digitální fotografie a video). Škola je zapojena do grantu ZŠ Trutnov – Učíme interaktivně na
II.stupni a v současné době se zapojila do 3.výzvy společně se ZŠ Na ostrově v Jaroměři –
Učíme interaktivně na 1.stupni.
Škola se intenzivně podílí na realizaci programu MM HK – Senioři HK. V roce 2010
proběhne na škole celkem 9 kurzů (bude proškoleno 108 seniorů)

ad6) Zákonným zástupců žáků ST byl předán dotazník, zda vyhovuje model fungování ST
na základě připomínek rodičů a vedení FC HK. Dle zpracovaných výsledků model, který je
již 1 rok realizován je vykročením správným směrem. Vedení školy bude dále kontaktovat
další sportovní kluby – Slávia, Sokol….nábor dětí do ST, chlapci - kopaná, děvčata – míčové
hry
ad7) Vedení školy ukázalo členům ŠR novou učebnu PC a nově instalované interaktivní
tabule Activeboard
Závěry a úkoly:
ŠR požaduje:
•

nadále požaduje celkovou rekonstrukci školního hřiště v termínu, který byl
vedoucími pracovníky navržen

ŠR ukládá:
•

řediteli školy předložit členům ŠR výroční zprávu ZŠ Sever za školní rok
2009/2010

Příští termín schůze ŠR stanoven na 12. 10. 2010 v 16.00 hodin

Zapsal: Josef Fiedler
Schválil: Ing. Radovan Prchlík

