
Zápis ze zasedání Školské rady základní školy Sever konané dne  6. 10. 2020 
 

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

zástupci rodičů:     paní Jana Jirásková 
        
        

  zástupci pedagogů:     Mgr. Josef Fiedler 
         Mgr. Miroslav Steklý 
 

   
Host:  Milan Kučera – ředitel školy 
 
Omluven:  MUDr. Jiří Mašek, Bc. Tomáš Fiedler 
 
 
Program jednání: 
 

1. Výroční zprava ZŠ Sever za školní rok 2019/2020 
2. Různé 

 
 
ad 1) Ředitel školy seznámil členy ŠR s výroční zprávou ZŠ Sever za školní rok 2019/2020. 

Členové ŠR schválili výroční zprávu ZŠ Sever za školní rok 2019/2020 bez připomínek a 
jednohlasně. 

 
ad 2) ŠR byla seznámena s Dodatkem č. 1 ke školnímu řádu. Tento dodatek upravuje pravidla vzdělávání 

žáků v období mimořádných opatření. ŠR Dodatek č. 1 bez připomínek schválila. 
 
 Škola pozastavila pravidelná setkání pedagogů 1. stupně s budoucími předškoláky (S krtečkem na ZŠ 

Sever) a dále Olympiádu MŠ na Slezském Předměstí. V případě zlepšení epid. situace se tyto aktivity 
obnoví. 
 
V současné době probíhá týdenní kurz Aj s rodilým mluvčím. Dále škola ve spolupráci s OA HK 
poskytuje další vzdělávání Aj formou grantu EU (ukončení 31. 12. 2020). 

 
V současné době:  
9 žáků 9.C – od 29.9.2020 do 9.10.2020 – karanténa distanční výuka 
4.A – od 2.10 do 12.10 – karanténa – distanční výuka 
6.B – chlapci - od 2.10 do 12.10 – karanténa – distanční výuka 
 
Škola obdržela finanční prostředky na nákup IT techniky ve výši 599.200,- Kč. Za tuto sumu nakoupí 
cca 32 notebooků. 
 
ŘV – 26. – 27. 10. 2020. Školní družina zůstává v provozu. 
 
O prázdninách proběhla rekonstrukce žákovských toalet v pavilonu U 12, byla opravena přístupová 
cesta z chodby Tv na školní hřiště, zakoupen elektrický konvektomat. Dále bude v říjnu do ŠJ 
zakoupen střoj na leštění a desinfekci příborů a 3 vířiče nápojů. 
Spojovací chodba do ŠD byla vybavena grafickými výukovými polepy oken. 
 
Ve ŠJ stravuje kromě žáků ZŠ 80 studentů OA HK a 280 studentů SPŠSt HK. V současné epid. 
situaci s obtížemi vedení školy zajišťujet všechna hygienická opatření. Z tohoto důvodu od 1. 1. 2021 
po dohodě s vedením SPŠSt HK sníží počet strávníků o 80. 



Závěry a úkoly: 
 
ŠR ukládá:   

1. řediteli školy předložit finanční rozpočet školy na rok 2021 
 
 
 
ŠR bere na vědomí: 

1. výroční zprávu ZŠ Sever za školní rok 2019/20 
2. Dodatek č. 1 ke Školnímu řádu 

 
Příští termín schůze ŠR stanoven na 16. 3. 2021 v 15.00 hodin 
 
Zapsal: Miroslav Steklý 
 
Schválil: Bc. Tomáš Fiedler 
 
 


