
Zápis ze zasedání Školské rady základní školy Sever konané dne  16. 3. 21 
 

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 2021 
2. Opatření ke koronaviru 
3. Zápis do 1. tříd 
4. Doplnění klasifikačního řádu 
5. Různé 

 
 
ad1) Ředitel školy seznámil přítomné členy s rozpočtem školy na rok 2021. Finanční částka přidělená 
MM HK je pro provoz i na chod ŠPP Mozaika dostačující. Vratka za teplo: cca 450.000,- Kč. Rozpočet na 
mzdy zaměstnanců školy je v současné době dostačující. Zaměstnanci ve ŠJ jsou stále nedoceněni. 
Předběžně: bude provedena rekonstrukce sprch a šaten u Tv dále výmalba pavilonu U5, provedena výměna 
podlahové krytiny v nově vzniklé učebně a její dovybavení Au technikou…. 
 
ad2) V současné době dochází do ZŠ prezenčně pouze žáci 1. - 2. ročníku. Funguje družina. Vedení školy 
je v neustálém kontaktu s KHS – pozitivní žáci na Covid. V ostatních ročnících probíhá distanční výuka. 
Škola je také školou určenou pro děti pracovníků IZS a dalších vybraných zaměstnání. Škola je ve zvýšeném 
režimu hygieny (desinfekce…). Třídy, do kterých dochází žáci jsou pravidelně dezinfikovány ozonem. 
Nepedagogičtí pracovníci plní úklid dle pokynů a jsou na pracovišti. 
  
ad 3) Zápis do 1. tříd by se měl uskutečnit ve dnech 16. 4 – 17. 4. 2021. 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 2021/2022. 
 
ad4) Při průběžné klasifikaci žáků může být využíváno (např. Ma) procentuální hodnocení. 
 
ad 5)  
  

• Škola je zapojena do grantové činnosti: Šablony 3, grant etické výchovy (KÚ),  
• Připravuje se grant s OA HK a také se SPŠ Stavební (volba povolání) 
• Stabilizoval se dočasně personál ve ŠJ. Vysoká fluktuace nepedagogických pracovníků je způsobena 

nedostatečným finančním ohodnocením. 
• Spolupráce s FC HK: od září 2021 se otevře opět sportovní třída 6. C a také dochází k opětovnému 

zřízení mládežnické akademie při FC Hradec Králové. Do sportovních tříd 7. - 9. ročníku budou 
docházet mladí sportovci navštěvující tuto akademii. 

• Vedení školy začíná připravovat úvazky pedagogů na nový školní rok. Předpokládá, že epid. situace 
se sice bude postupně zlepšovat, ale teoreticky může docházet ke karanténě tříd (ročníků..) i 



v příštím školním roce. Z tohoto důvodu (pokud to bude schůdné) se budou žáci dělit na skupiny ve 
třídě (ne mezi třídami). Tato organizace zajistí bezproblémový přesun žáků na distanční výuku. 
Z tohoto důvodu škola potřebuje další volné třídy na dělení předmětů. Řešení se našlo v ukončení 
nájemní smlouvy s hudební školou Yamaha a přesunem folklorního souboru Kvítek do jejího 
prostoru. 

• Opravy na škole o prázdninách: pavilon U5 – celková výmalba chodeb, položení podlahové krytiny 
v nově vznikající třídě a kabinetu (+ výmalba). Rekonstrukce sprch a šaten u Tv. Opravy podlahové 
krytiny ve třídách a oprava výmalby. 

• Již minulý rok o prázdninách se měla provést kompletní rekonstrukce šatnového prostu s přilehlými 
chodbami (nové rozvody vody, odpadů, elektřiny…..). V současné době vedení školy není schopno 
posoudit, zda je tato finančně náročná rekonstrukce z ekonomického pohledu proveditelná. 

  
  
 
Závěry a úkoly: 
 
ŠR ukládá:  
 

• řediteli školy předložit členům ŠR výroční zprávu ZŠ Sever za školní rok 2020/21 
 
Příští termín schůze ŠR stanoven na 5. 10. 2021 v 15.00 hodin 
 
Zapsal: Miroslav Steklý 
 
Schválila: Jana Jirásková 


