Zápis ze zasedání Školské rady základní školy Sever konané dne 20.3.12

Přítomni:

Host:

zástupci Statutárního města Hradec Králové:

Mgr. Libuše Moníková
Ladislav Škorpil

zástupci rodičů:

paní Martina Hazuková
pan Jindřich Liebich

zástupci pedagogů:

Mgr. Josef Fiedler
Mgr. Miroslav Steklý

Milan Kučera – ředitel školy

Program jednání:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Představení nových členů ŠR
Volba předsedy a zapisovatele ŠR
Projednání Jednacího řádu ŠR
Finanční rozpočet školy na rok 2012
Rekonstrukce hřiště
Zápis 2012 na ZŠ Sever a přestup žáků ze ZŠ Jih
Připravované akce školy
Grantová činnost

ad1) Ředitel školy představil nové člena ŠR: zástupci rodičů – paní Martina Hazuková, pan
Jindřich Liebich, zástupce školy – Mgr. Miroslav Steklý
ad2) Předsedou ŠR byl jednomyslně zvolen pan Jindřich Liebich. Zapisovatelem ŠR byl
jednomyslně zvolen pan Miroslav Steklý
ad3)

Jednací řád ŠR bude projednán a schválen na příštím jednání ŠR

ad4)

Ředitel školy seznámil přítomné členy s rozpočtem školy na rok 2012.

ad5) Rekonstrukce hřiště bude probíhat od července 2012. V současné době probíhají
přípravné práce.
ad6) Do 1.tříd se přihlásilo 46 prvňáčků. Škola otevře 2 první třídy. Od školního roku
2012/13 přejdou ze ZŠ Jih 3 třídy – 6., 8., 9.ročník – celkem cca 35 žáků
ad7) Vedení školy seznámilo členy ŠR s připravovanými a probíhajícími akcemi na ZŠ
Sever: Setkání s předškoláky – do konce dubna, Olympiáda předškoláků MŠ na SP – 3 akce,

turnaj v kopané žáků 1.tříd, vánoční deskové hry, od září se uskuteční ve ŠD projekt
„Odpoledne sportujeme“
ad8) Škola v současné době ukončila 3 grantové aktivity, zapojila se do „Šablon“ a dále se
pokusí získat grant pro „Mozaiku“ a spoluúčast v grantu ZŠ Komenského Trutnov
Závěry a úkoly:
ŠR ukládá:
•

řediteli školy předložit členům ŠR výroční zprávu ZŠ Sever za školní rok 2011/12

Příští termín schůze ŠR stanoven na 2.10.2012 v 16.00 hodin

Zapsal : Miroslav Steklý
Schválil : Jindřich Liebich

