
Zápis ze zasedání Školské rady základní školy Sever konané dne  11.10.16 
 

Přítomni: zástupci Statutárního města Hradec Králové: Mgr. Libuše Moníková 
         pan Ladislav Škorpil 
   

zástupci rodičů:     paní Martina Hazuková 
       pan Jindřich Liebich 
        

  zástupci pedagogů:     Mgr. Josef Fiedler 
         Mgr. Miroslav Steklý 
 

   
Host:  Milan Kučera – ředitel školy 
 
 
Program jednání: 
 

1. Výroční zprava ZŠ Sever za školní rok 2015/2016 
2. Různé 

 
 
ad 1) Ředitel školy seznámil členy ŠR s výroční zprávou ZŠ Sever za školní rok 2015/2016. 

Členové ŠR schválili výroční zprávu ZŠ Sever za školní rok 2015/2016 bez připomínek a 
jednohlasně 

 
ad2) K 1.9.2016 byly schváleny členy ŠR změny ve školním řádu 
 

Doplněn školní řád ZŠ Sever o podpůrná opatření (inkluze žáků na ZŠ) 
 
Od 1.9.2016 pracuje na ZŠ Sever preventistka kriminality 

 
Rekonstrukce ZŠ: proběhla výměna skleněných výplní na škole 
 
V návaznosti na výměnu skleněných výplní na budově chce vedení školy odhlučnit ŠJ do konce 
kalendářního roku – zlepšení kvality stravování. 
 
Dále se plánuje další zabezpečení školy – vstup do budovy na čipy (ostrý provoz od šk. roku 
2016/2017) 

 
Senior HK – na škole proběhlo celkem 9 kurzů (5 na jaře a 4 na podzim). Z finanční dotace škola 
pořídila nákup pomůcek pro výuku žáků.  
 
Od listopadu 2016 by TSHK měly provést výměnu osvětlení na škole. 

  
Finanční prostředky na provoz a mzdy jsou zatím dostačující. 
 
Škola získala grant – „Šablony“. Na škole psycholog na 0,5 úvazku.. 
 
Magnalink dovede optické vlákno (internet) k patě školy do konce roku 2016. 
 
Spolupráce s FC HK – je na dobré úrovni. 
 
Aktivity školy – S krtečkem na ZŠ Sever (předškoláci) a Olympiáda MŠ na SP jsou plánovány na 
celý školní rok. 
 



Závěry a úkoly: 
 
ŠR ukládá:   

1. řediteli školy předložit finanční rozpočet školy na rok 2017 
 
ŠR bere na vědomí: 

1. výroční zprávu ZŠ Sever za školní rok 2015/16 
2. změnu školního řádu 
3. změnu v ŠVP ZŠ Sever 

 
Příští termín schůze ŠR stanoven na 14.3.2017 v 15.00 hodin 
 
Zapsal : Miroslav Steklý 
 
Schválil : Jindřich Liebich 
 
 


