
 
 

V Hradci Králové dne 10.10.2006 
 
 
 
 

Zápis ze zasedání Školské rady základní školy Sever konané dne 09.10.2006 
 

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

zástupci rodičů:     pan Radoslav Vejchoda 
       pan Karel Krejčík   

          
  zástupci pedagogů:     Mgr. Milan Kučera 
         Mgr. Adéla Marešová 
 
Host:  Mgr. Karel Rott – ředitel školy 
 
Program jednání: 
 

1.  Výroční zpráva ZŠ Sever 
2.  Koncepční záměry ZŠ Sever 

 
ad1)    Ředitel školy seznámil členy ŠR s výroční zprávou ZŠ Sever. Bylo dohodnuto, že 

případné připomínky zašlou členové k rukám pana Kučery.  
 
ad2) ŠR projednala: 

 možnost rekonstrukce školního hřiště 
 přistavení kontejneru na plasty k ZŠ Sever 
 úpravu venkovní plochy před hlavním vchodem školy 
 rekonstrukci vzduchotechniky ve ŠJ 
 havarijní stav oken a zasklených ploch ve spojovacích chodbách 
 ŠVP – rozšíření výuky cizích jazyků a výuky PC do nižších ročníků 

 
Závěry a úkoly: 
 
ŠR požaduje: 

 celkovou rekonstrukci školního hřiště počítající s výstavbou nafukovací haly o 
rozměru fotbalového hřiště velikosti 80m x 40m zahrnující trávník 3.generace 

 oplocení sportovišť a nafukovací haly z bezpečnostních důvodů  (Okružní ulice-
neustálé problémy s některými sociálně nepřizpůsobivými obyvateli ) 

 umístit do areálu sportovišť a do školy bezpečnostní kamerový systém 
 přítomnost zástupců školy a ŠR při projednávání studie (projektu) školního hřiště 
 umístit v blízkosti školy kontejner na plasty v rámci enviromentální výchovy 
 úpravu (rekonstrukci) venkovní plochy před hlavním vchodem školy s možností 

postupné realizace 
 kompletní rekonstrukci vzduchotechniky ve školní jídelně 



 výměnu oken a zasklených ploch ve spojovacích chodbách 
 
ŠR ukládá:  

 řediteli školy informovat nadřízené orgány o stavu školy písemnou formou 
 paní Moníkové – informovat členy ŠR o plánovaných investicích MMHK na rok 

2007, které se týkají ZŠ Sever 
 
Připomínám všem členům ŠR – nezapomeňte zaslat odsouhlasení (připomínky k výroční 
zprávě ZŠ Sever nejpozději do 20.10.2006) 

 
Příští termín schůze ŠR stanoven na 4.12.2006 ve 14.30 hodin 
 
Zapsala : Adéla Marešová 
 
Schválil : Radoslav Vejchoda 


