Zápis ze zasedání Školské rady základní školy Sever konané dne 29.10.2007

Přítomni:

zástupci Statutárního města Hradec Králové:

Mgr. Libuše Moníková
Ing. Rostislav Jireš

zástupci rodičů:

pan Radoslav Vejchoda

zástupci pedagogů:

Mgr. Milan Kučera
Mgr. Adéla Marešová

Host:

Mgr. Karel Rott – ředitel školy

Omluven:

pan Karel Krejčík

Program jednání:
1. Výroční zpráva ZŠ Sever za školní rok 2006/2007
2. Hodnocení ZŠ Sever za období 2005/2007
3. Optimalizace sítě škol v HK na Slezském Předměstí
4. Informace o stavu a financování rekonstrukce školního hřiště
5. Otevření tříd s rozšířenou výukou Tv se zaměřením na kopanou na
1.stupni
ad 1) Ředitel školy seznámil členy ŠR s výroční zprávou ZŠ Sever za školní rok 2006/2007.
Členové ŠR schválili výroční zprávu ZŠ Sever za školní rok 2006/2007 bez
připomínek.
ad 2) Ředitel školy seznámil členy ŠR s hodnocením ZŠ Sever za období 2005/2007.
Členové ŠR vzali na vědomí výsledky hodnocení ZŠ Sever za období 2005/2007.
ad 3) Ředitel školy seznámil členy ŠR s obsahem dopisu Občanského sdružení žáků,
pedagogů a rodičů při Základní škole Jih Hradec Králové (AMOS). Sdružení Amos se
v obsahu dopisu zmiňuje nepodloženými informacemi o ZŠ Sever a tím vědomě
poškozuje dobré jméno školy. Vedení školy reagovalo na tyto nepodložené informace
dopisem, který předalo vedoucím pracovníkům MM HK.
ad 4) Členové ŠR byli seznámeni s průběhem pokračující přípravy rekonstrukce školního
hřiště.
ad 5) Vedení školy informovalo členy ŠR o záměru otevřít třídy s rozšířenou výukou Tv se
zaměřením na kopanou od 3.ročníku a to již od školního roku 2008/2009.

Úkoly:
1. Připravit propagaci pro rodiče žáků 2.tříd a pro mládežnické oddíly v Hradci
Králové se záměrem otevření třídy s rozšířenou výukou Tv se zaměřením na
kopanou.
2. Sledovat průběh příprav rekonstrukce školního hřiště.
3. V případě změn týkajících se záměrů optimalizace MMHK nebo finančního
rozpočtu školy na rok 2008 uskutečnit jednání okamžitě.

Další termín jednání ŠR je stanoven 14.4.2008 ve 14.30.

Zapsala : Adéla Marešová
Schválil : Radoslav Vejchoda

