
Zápis ze zasedání Školské rady základní školy Sever konané dne  17.4.18 
 

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

zástupci rodičů:     paní Jana Jirásková 
        Bc. Tomáš Fiedler 

               
  zástupci pedagogů:     Mgr. Josef Fiedler 
         Mgr. Miroslav Steklý 
 
Host:  Milan Kučera – ředitel školy 
 
 
Program jednání: 
 

1. Volba předsednictva ŠR 
2. Schválení jednacího řádu ŠR 
3. Finanční rozpočet školy na rok 2018 
4. ITI – rekonstrukce učeben, rekonstrukce šatny u ŠJ 
5. Zápis do 1. tříd 
6. Různé 

 
 
ad 1) Jednomyslně bylo zvoleno předsednictvo do ŠR: 
 předsedkyně ŠR: paní Jana Jirásková 
 místopředseda: Mgr. Josef Fiedler 
 zapisovatel: Mgr. Miroslav Steklý 
 
 
ad 2) Na jednání byl schválen jednomyslně jednací řád ŠR 
 
 
ad3) Ředitel školy seznámil přítomné členy s rozpočtem školy na rok 2018. Finanční částka přidělená 
MM HK je pro provoz i na chod ŠPP Mozaika dostačující. Vratka za teplo: cca 300.000,- Kč. Z této částky 
bude financována rekonstrukce šaten ŠJ – lavičky, odkládací plocha pro žáky, zámečky do skříněk 
zaměstnancům školy – GDPR, nový protiskluzový nátěr do velké tělocvičny. Rozpočet na mzdy 
zaměstnanců školy je v současné době dostačující.  
  
ad 4) V současné době je vedení školy informováno o přípravách rekonstrukce šaten u ŠJ. Práce 
proběhnou během letních prázdnin. V rámci ITI budou ve stejném termínu rekonstruovány učebny: dílny, 
PC, chemie, přírodpisu, fyziky.  
 
ad 5) Zápis do 1. tříd : bylo zapsáno 52 žáků, z toho 10 OŠD (z toho 3-4 zákonní zástupci budou vstup do 
školy konzultovat s PPP). V tomto školním roce byl ZŠ Sever změněn školský obvod. 
 
ad 6)  

• Škola je zapojena do grantové činnosti: Šablony – končí, připravují se Šablony 2, „Čerstvý vítr 
z hor“ – jsme partnerem ZŠ Komenského Trutnov (zaměření na Fyziku), připravuje se grant s OA 
HK, funguje spolupráce se SPŠ Stavební (volba povolání) 

• Je potřeba obměnit stroje ve ŠJ – el. pečící pánev, varný kotel – rozpočet: 300.000,- Kč 
• Došlo ke stabilizaci personálu ve ŠJ 
• Spolupráce s FC HK je na dobré úrovni, připravuje se další rozšíření spolupráce 
• Od září 2018 se otevře opět sportovní třída 6.C 
• ŠR plně podporuje začlenění domácí přípravy (domácí úkoly) do školního řádu ZŠ Sever 



• E-mailové adresy bývalých členů ŠR: 
j.liebich@seznam.cz 
tomas.martina@centrum.cz 
 

  
  
 
Závěry a úkoly: 
 
ŠR ukládá:  
 

• řediteli školy předložit členům ŠR výroční zprávu ZŠ Sever za školní rok 2017/18 
 
Příští termín schůze ŠR stanoven na 2. 10. 2018 v 15.00 hodin 
 
Zapsal: Miroslav Steklý 
 
Schválila: Jana Jirásková 
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