Zápis ze zasedání Školské rady základní školy Sever konané dne 12.10.10
Přítomni:

zástupci Statutárního města Hradec Králové:

Mgr. Libuše Moníková

zástupci rodičů:

Ing. Radovan Prchlík
Ing. Dana Chlubnová

zástupci pedagogů:

Mgr. Josef Fiedler
Mgr. Ondřej Tykva

Nepřítomen:
Host:

Ing. Rostislav Jireš
Milan Kučera – ředitel školy

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
ad1)
ad2)

ad3)

ad4)

ad5)

Výroční zpráva ZŠ Sever za školní rok 2009/2010
Údržba na ZŠ Sever
Rekonstrukce hřiště
Grantová činnost
Sportovní třídy
Ředitel školy seznámil členy ŠR s výroční zprávou ZŠ Sever za školní rok 2009/2010.
Členové ŠR schválili výroční zprávu ZŠ Sever za školní rok 2009/2010 bez
připomínek.
V průběhu prázdnin byly prostory školy vymalovány v celkové hodnotě cca 190 000,z toho 150 000,- účelová dotace). V září byla provedena oprava střechy pavilonu U 10
a spojovacích chodeb (cca 600 000,-). V říjnu začne rekonstrukce WC v prostoru dílen
(cca 300 000,-). V současné době praskla trubka topení v podlaze v tělocvičně – TS
HK tuto situaci řeší.
Vedení školy nemá přes příslib představitelů Statutárního města HK k dispozici žádný
náznak o tom, že rekonstrukce hřiště začne v roce 2011. Členové ŠR doporučují
situaci řešit v novém kalendářním roce (po volbách). Zároveň doporučují vedení školy
ihned po volbách vytipovat nového člena ŠR za pana ing. Rostislava Jireše.
V současné době je realizován projekt “Škola pro reálný život“, grant ZŠ Trutnov –
Učíme interaktivně na II.stupni, grant Multimediální pomoc pro pedagogy. Nově se
škola přihlásila do grantové činnosti: „Poznání nezná hranic“ (Statutární město HK) a
grant „Učíme interaktivně na 1.stupni“ Škola se intenzivně podílí na realizaci
programu Statutárního města HK – Senioři HK. V roce 2010 proběhlo na škole celkem
9 kurzů (bylo proškoleno cca 108 seniorů)
V současné době je spolupráce s FC HK na dobré úrovni. Vedení školy se neustále
snaží zlepšovat služby pro mladé sportovce a jejich zákonné zástupce (studovna –
vypracování úkolů…)

Závěry a úkoly:
ŠR ukládá:
1. řediteli školy předložit finanční rozpočet školy na rok 2011
Příští termín schůze ŠR stanoven na 08.03.2011 v 16.00 hodin
Zapsal : Josef Fiedler
Schválil : Ing. Radovan Prchlík

