Zápis ze zasedání Školské rady základní školy Sever konané dne 30.03.2009

Přítomni:

zástupci Statutárního města Hradec Králové:

Mgr. Libuše Moníková
Ing. Rostislav Jireš

zástupci rodičů:

Ing. Radovan Prchlík
paní Dana Chlubnová

zástupci pedagogů:

Mgr. Milan Kučera
Mgr. Ondřej Tykva

Mgr. Karel Rott – ředitel školy

Host:

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Schválení jednacího řádu
Finanční rozpočet školy na rok 2009
Rekonstrukce školního hřiště
Výsledná práva ČŠI
SWOT analýza ZŠ Sever
Rekonstrukce plochy před hlavním vstupem do budovy školy
Grant – minikopaná 1.tříd
Pozvání pana náměstka Ing.Martina Soukupa, Ing. Richarda Jukla (FC HK),
MUDr. Jana Michálka (představenstvo FC HK) a Jaroslava Kratochvíla (Olympia
HK) na mimořádné jednání ŠR – 18.5.2009 nebo 20.5.2009 od 17.00 hodin

ad 1) Školská rada byla seznámena s jednacím řádem, který odsouhlasila.
ad 2) Ředitel školy seznámil členy ŠR s rozpočtem ZŠ Sever. V současné době není zcela
pokryt finanční rozpočet na energie.
ad 3) Školská rada znovu projednala dopis náměstka primátora pro oblast kultury, školství,
zdravotnictví a sociálních věcí pana Martina Soukupa ze dne 6.2.2009 a přijala jeho nabídku
na jednání ŠR. Pozvánku zajistí vedení školy.
ad 4) Ve dnech 23.1. – 28.1.2009 provedla ČŠI inspekční kontrolu na ZŠ Sever. Členové ŠR
byli s výsledky inspekční zprávy seznámeni. Inspekční zpráva bude všem členům zaslána v
elektronické podobě.
ad 5) V průběhu měsíce březen 09 byla provedena ve všech ročnících (žák i zákonný
zástupce) SWOT analýza školy. Předběžné závěry byly členům ŠR oznámeny. Závěry ze
SWOT analýzy budou součástí vlastního hodnocení školy za školní rok 2007-2009.
ad 6) Školská rada požaduje, aby byla provedena rekonstrukce plochy před hlavním
vchodem školy společně s úpravou zeleně v jejím okolí.

ad 7) Na začátku června 09 se na škole uskuteční tradiční turnaj v minikopané žáků a žákyň
1.tříd za spoluúčasti MM HK.
ad 8) Všichni členové ŠR by chtěli znát oficiální stanovisko na plánovaný termín
rekonstrukce školního hřiště a výstavby nafukovací haly v návaznosti na existenci tříd
s rozšířenou výukou Tv. Na mimořádné jednání ŠR byli pozváni: pan náměstek Ing.Martin
Soukup, Ing. Richard Jukl (FC HK), MUDr. Jan Michálek (představenstvo FC HK) a Jaroslav
Kratochvíl (Olympia HK). Nabízený termín: 18.5.2009 nebo 20.5.2009 od 17.00 hodin.

Další termín jednání ŠR je stanoven na úterý 27.10.2009 v 16.30 hodin.
Zapsal : Milan Kučera
Schválil : Ing. Radovan Prchlík

