
Zápis ze zasedání Školské rady základní školy Sever konané dne  12. 3. 19 
 

Přítomni: zástupci Statutárního města Hradec Králové: Mgr. Eva Pozníková 
          
   

zástupci rodičů:     paní Jana Jirásková 
        Bc. Tomáš Fiedler 

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

1. Finanční rozpočet školy na rok 2019 
2. Zápis do 1. tříd 
3. Různé 

 
 
Ad1) Ředitel školy seznámil přítomné členy s rozpočtem školy na rok 2019. Finanční částka přidělená 
MM HK je pro provoz i na chod ŠPP Mozaika dostačující. Vratka za teplo: cca 470.000,- Kč. Z této částky 
bude financována rekonstrukce dveří na toalety, do kabinetů.., klimatizační jednotka do místnosti se servery 
ZŠ, kompletní rekonstrukce podlahy v malé tělocvičně…. Rozpočet na mzdy zaměstnanců školy je 
v současné době dostačující. Na odměny pro nepedagogické pracovníky je částka nedostatečná. 
  
ad 2) Zápis do 1. tříd se uskuteční ve dnech 12. 4 – 13. 4. 2019. Je plánováno otevřít 2 třídy po 27 žácích 
(celkem 54 žáků). Přednostně budou přijímáni žáci z obvodu ZŠ Sever a jejich sourozenci, kteří budou 
navštěvovat školu i ve školním roce 2019/2020. 
 
ad 3)  
  

• Škola je zapojena do grantové činnosti: Šablony 2, „Čerstvý vítr z hor“ – jsme partnerem ZŠ 
Komenského Trutnov (zaměření na Fyziku), grant s OA HK, grant etické výchovy (KÚ), funguje 
spolupráce se SPŠ Stavební (volba povolání), připravuje se spolupráce v tomto směru i s SŠ OGS. 

• V měsíci duben dojde ke stabilizaci personálu ve ŠJ. Vysoká fluktuace nepedagogických pracovníků 
je způsobena nedostatečným finančním ohodnocením. 

• Spolupráce s FC HK je na vysoké úrovni, připravuje se další rozšíření spolupráce. Od září 2019 se 
otevře opět sportovní třída 6.C 

• V průběhu jarních prázdnin byla provedena rekonstrukce vadné stoupačky na pavilonu U 12. Byla 
provedena výměna 8 dataprojektorů na 1. stupni. Na hlavní prázdniny se připravuje rekonstrukce 
šatnového prostoru (výměna dlažby), výměna ventilů tepla ve spolupráci s TH HK, oprava čar na 
školním hřišti, malování. 

• Zákaz používání mobilních telefonů ve škole nepřinesl žádné negativní reakce ze strany rodičů. 
• Pro zkvalitnění jídel ve ŠJ vedení školy připraví krátký dotazník pro žáky školy. 

  
  
 
Závěry a úkoly: 
 
ŠR ukládá:  
 



• řediteli školy předložit členům ŠR výroční zprávu ZŠ Sever za školní rok 2018/19 
 
Příští termín schůze ŠR stanoven na 8. 10. 2019 v 15.00 hodin 
 
Zapsal: Miroslav Steklý 
 
Schválila: Jana Jirásková 


