
Zápis ze zasedání Školské rady základní školy Sever konané dne  17. 3. 20 
 

Přítomni: zástupci Statutárního města Hradec Králové: Mgr. Eva Pozníková 
MUDr. Jiří Mašek 

          
   

zástupci rodičů:     paní Jana Jirásková 
        Bc. Tomáš Fiedler 

               
  zástupci pedagogů:     Mgr. Josef Fiedler 
         Mgr. Miroslav Steklý 
 
Host:  Milan Kučera – ředitel školy 
 
Omluven: 0 
 
 
Program jednání – on line: 
 

1. Finanční rozpočet školy na rok 2020 
2. Opatření ke koronaviru 
3. Zápis do 1. tříd 
4. Různé 

 
 
ad1) Ředitel školy seznámil přítomné členy s rozpočtem školy na rok 2020. Finanční částka přidělená 
MM HK je pro provoz i na chod ŠPP Mozaika dostačující. Vratka za teplo: cca 244.000,- Kč. Z této částky 
bude financována výměna podlahové krytiny ve 4 třídách na 1. stupni a zároveň výmalba. Rozpočet na 
mzdy zaměstnanců školy je v současné době dostačující. Zaměstnanci ve ŠJ jsou stále nedoceněni. 
V rozpočtu je minimální rezerva na odměny. 
 
ad2) od 11. 3. 2020 MZ nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k 
ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým 
koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření – uzavření škol. 
Pedagogové do 13. 3. 2020 pracovali na svém pracovišti. V této době proběhla školení pro výuku on-line 
pro žáky školy. 13. 3. 2020 byla všem rodičům odeslána do systému Bakalář zpráva o způsobu přihlášení 
žáků do on-line výuky. Na škole probíhá základní on-line výuka: Umime to, Scio. Dále pedagogové zasílají 
průběžně úkoly z učebnic a PS. Kromě toho vyhledávají další odkazy na výuku. 
Rodičům škola průběžně vystavuje Ošetřovné a zodpovídá dotazy. 
Kromě této aktivity probíhá na škole výměna podlahové krytiny a výmalba ve 4 třídách. Termín ukončení – 
21. 3. 2020. 
Pedagogičtí pracovníci od 16. 3. 2020 mají zadaný home office. 
Nepedagogičtí pracovníci plní úklid dle pokynů a jsou na pracovišti. 
  
ad 3) Zápis do 1. tříd by se měl uskutečnit ve dnech 17. 4 – 18. 4. 2020. Tento termín bude pravděpodobně 
posunut. 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 2020/2021. 
 
ad 4)  
  

• Škola je zapojena do grantové činnosti: Šablony 2, grant s OA HK, grant etické výchovy (KÚ), 
funguje spolupráce se SPŠ Stavební (volba povolání),  

• Ukončen grant „Čerstvý vítr z hor“ – partnerem ZŠ Komenského Trutnov (zaměření na Fyziku), 
• Stabilizoval se dočasně personál 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 2020 se 
otevře opět sportovní třída 6. C 

  
  
 
Závěry a úkoly: 
 
ŠR ukládá:  
 

• řediteli školy předložit členům ŠR výroční zprávu ZŠ Sever za školní rok 2019/20 
 
Příští termín schůze ŠR stanoven na 6. 10. 2020 v 15.00 hodin 
 
Zapsal: Miroslav Steklý 
 
Schválila: Jana Jirásková 


