
 
 

Zápis ze zasedání Školské rady základní školy Sever konané dne  13.10.2009 
 

 
Přítomni: zástupci Statutárního města Hradec Králové: Mgr. Libuše Moníková 
         Ing. Rostislav Jireš 
            

zástupci rodičů:     Ing. Radovan Prchlík 
       paní Dana Chlubnová  

          
  zástupci pedagogů:     Mgr. Josef Fiedler 
Omluven:        Mgr. Ondřej Tykva 
         
Host:  Milan Kučera – ředitel školy 
 
 
Program jednání: 
 
 

1.  Výroční zpráva ZŠ Sever 
2.  Koncepční záměry ZŠ Sever 
3. Rekonstrukce školního hřiště 

 
ad1)    Ředitel školy seznámil členy ŠR s výroční zprávou ZŠ Sever. K výroční zprávě 

nemá žádný člen ŠR připomínky. 
ad2) Ředitel školy informoval členy ŠR o koncepčních záměrech na školní rok 2009/10: 

• v současné době je v úvodní fázi grant, který škola získala (od 2.pololetí šk. roku 
2009/10 započne výuka informatiky v nové učebně-volitelný předmět pro 
8.ročník: digitální fotografie nebo školní časopis, v 5.ročníku: konverzace v Aj 

• partnerství v grantu: Učíme interaktivě na 2.st – škola získá novou interaktivní 
tabuli – zahájení výuky od 2.pololetí šk. roku 2009/10 

• pozornost byla zaměřena na předškoláky v oblasti Slezské Předměstí – byla 
navázána spolupráce s MŠ (předškoláci mohou v odp. hodinách navštěvovat 1x 
měsíčně ZŠ Sever s uceleným programem), bude také probíhat olympiáda MŠ 
Slezské Předměstí (pravidelně 3x ročně) 

• dle informací z časopisu UN získá základní školství další finanční prostředky 
(zatím ve fázi příprav), v případě vyhlášení jednotlivých priorit škola zažádá o 
finanční dotaci 

ad3)    Ing. Radovan Prchlík: 
•  v jaké fázi se právě nachází příprava rekonstrukce školního hřiště? Informace, 

které se proslýchají - rekonstrukce bude znovu odložena. Přednost dostanou jiná 
hřiště! Na předešlých jednáních byl však dán příslib vedoucími pracovníky  
MM HK, že rekonstrukce započne v roce 2010. 

  Ing. Rostislav Jireš:  
• termín zahájení rekonstrukce by měl být  (a tím i slib vedoucích pracovníků MM 

HK) dodržen 



Závěry a úkoly: 
 
ŠR požaduje: 
 

• celkovou rekonstrukci školního hřiště v termínu, který byl vedoucími pracovníky 
navržen  

 
 
ŠR ukládá:  
 

• řediteli školy informovat členy ŠR o finančním rozpočtu na rok 2010 
 
 
Příští termín schůze ŠR stanoven na 09.03.2010 v 16.00 hodin 
 
 
Zapsal : Josef Fiedler 
 
Schválil : Ing. Radovan Prchlík 


