
 
 

Zápis ze zasedání Školské rady základní školy Sever konané dne  18.05.2009 
 

 
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 
          
Host:  Mgr. Karel Rott – ředitel školy 
  Ing. Martin Soukup – náměstek primátora pro oblast kultury, školství,  
                                                           zdravotnictví a sociální věci 
  Ing. Alena Synková – vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit dětí a  
                                                           mládeže 
  Ing. Jukl – ředitel FC Hradec Králové 
  pan Kratochvíl – předseda FC Olympia 
  Mgr. Josef Fiedler – zástupce ředitele  
 
 
 
Program jednání: 
 

1. uvítání a představení přítomných 
2. vybavenost školy – rekonstrukce školního hřiště 
3. sportovní třídy – současný stav, výhled do následujícího období 

 
ad1)  pan Kučera představil uvítal a představil všechny přítomné 
 
ad2 – 3) body spolu souvisí a jsou spolu provázané 
   

ing. Jireš – v minulém období ŠR pozorně sledovala vývoj příprav rekonstrukce 
školního hřiště, protože jeho povrch je již velmi opotřebovaný a potřebuje nutně generální 
opravu. V současné době mělo již být hřiště zrekonstruováno 
  
 ing. Soukup – dopisem ze dne 6.2.2009 členy ŠR informoval o skutečnosti, že se do 
finančního rozpočtu města HK nepodařilo hřiště společně s nafukovací halou zařadit. Jiná 
školní hřiště (ZŠ Gočárova, ZŠ Štefcova byla v daleko horším stavu – prorůstání kořenů 
stromů do dráhy…) a dostala v tomto ohledu přednost. V plánu na rok 2010 je však generální 
oprava hřiště společně s výstavbou nafukovací haly zařazena. Další rekonstrukce v tomto 
období se uskuteční také na ZŠ Bezručova. Po konzultaci s panem Avramovem je na ZŠ 
Sever prosazována kompletní rekonstrukce hřiště společně s výstavbou nafukovací haly. 
V současné době jsou všechny přípravné práce hotové (územní řízení by již mělo také nabýt 
právní moci). Do konce roku 2011 by mělo být hřiště kompletně hotové. 
            - ZŠ budou navýšeny finanční prostředky pro umožnění žáků 
sportovních tříd trénovat v hale 



            - MM HK musí zajistit rovnoměrné financování: v současné době 
se bude na ZŠ Sever v době prázdnin rekonstruovat prostor před hlavním vchodem do školy 
 
 ing. Jukl – po celkové dostavbě se může změnit tréninkový proces (společné 
tréninkové jednotky pro FC a Olympii) 
                       - vyhovující zázemí bude mít kladný vliv i na fotbalovou rodičovskou veřejnost 
 

pan Fiedler – ZŠ je schopna zajistit tréninkovou jednotku v dopoledních hodinách 
(odpolední trénink by odpadl) 

        - na připomínky rodičů reaguje škola zvýšením počtu hodin v 8. a 9. 
ročníku v předmětech matematika a český jazyk (důležitost přijetí žáků na SŠ) a rozšířením 
aktivit tak, aby žáci využili čas po ukončení vyučování a před tréninkem smysluplně 

 
pan Kratochvíl – menší kluby by také využívaly halu, chybí jim však dostatečné 

finanční prostředky na pronájem 
 
ing. Soukup, ing. Jukl – o finanční dotaci lze žádat na královéhradeckém krajském 

úřadu 
- město bude pronajímat halu za cenu obvyklou 
- tato situace je vždy řešitelná, prostor pro využití haly je a 

bude veliký 
 
Všichni účastníci jednání se shodli – kvalitní sportovní zázemí s halou společně s širokou 
nabídkou volnočasových aktivit na ZŠ Sever a moderní výukou je velkou motivací pro rodiče 
budoucích žáků sportovních tříd 
 
Zapsal : Milan Kučera 
 
Schválil : Ing. Radovan Prchlík 
 


