
Zápis ze zasedání Školské rady základní školy Sever konané dne  5. 10. 2021 
 

Přítomni: zástupci Statutárního města Hradec Králové: Ing. Zbyněk Bárta 
          
   

zástupci rodičů:     paní Markéta Jakubcová 
       pan Jan Matuška 
        
        

  zástupci pedagogů:     Mgr. Josef Fiedler 
         Mgr. Miroslav Steklý 
 

   
Host:  Milan Kučera – ředitel školy 
 
Omluven:  MUDr. Jiří Mašek 
 
 
Program jednání: 
 

1. Výroční zpráva ZŠ Sever za školní rok 2020/2021 
2. Různé 

 
 
ad 1) Ředitel školy seznámil členy ŠR s výroční zprávou ZŠ Sever za školní rok 2020/2021. 

Členové ŠR schválili výroční zprávu ZŠ Sever za školní rok 2020/2021 bez připomínek a 
jednohlasně. 

 
ad 2) Předsedou ŠR byla jednomyslně zvolena paní Markéta Jakubcová. 

 
ŠR byla seznámena s změnou ve školním řádu. Školní řád byl doplněn o odstavec týkající se 
airsoftových zbraní – zákaz nošení do školy. ŠR doplnění Školního řádu bez připomínek schválila. 

 
 Od 1. 9. 2021 má škola o jednu první třídu více (1. C). Vzhledem k tomu, že škola je zařazena do sítě 

Regionální fotbalové akademie (do sportovní třídy jsou zařazováni talentovaní sportovci, kteří trénují 
a učí se ve škole a jsou podporováni FAČRem, Královéhradeckým krajem a Statutárním městem 
Hradec Králové). Obsazenost školy je v současné době 535 žáků. Kapacita školy je 600 žáků. 
Obsazenost školy na II. stupni se každý rok navyšuje o přestupující žáky z obce Librantice a do 
sportovních tříd jsou průběžně přijímání sportovci až do 9. ročníku. Vedení školy se obává, že 
dosáhne brzy kapacity školy. V případě, že zapíše do 1. tříd více žáků než na 2 třídy (to znamená 3 
třídy) bude kapacita školy teoreticky vyčerpána. Bude se muset vyřešit: 

• umístění další třídy (5. ročník) na jiný pavilon  
• vybavit třídu potřebným nábytkem a technikou 
• v současné době je kapacita ŠD vyčerpána – vedení školy bude muset požádat o navýšení 

kapacity 
• třídy ŠD jsou umístěny ve zvláštním pavilonu (150 dětí je umístěno ve 4 běžných učebnách 

 a jedné rozměrově poloviční učebně. Obsazenost této učebny je již hraniční). 
• v případě otevření třetí 1. třídy se musí najít ve škole učebna – dopoledne slouží k výuce 

 a odpoledne školní družině. Toto je z hlediska chodu školy nevyhovující řešení. 
Škola pronajímá dlouhodobě 2 učebny městským organizacím: Kvítek, MC Domeček. V tomto 
případě by muselo vedení školy uvažovat o zrušení pronájmu některé organizaci. 
Vedení školy bude komunikovat s odborem školství, zda tento rok na zápis dětí do prvních tříd byl 
kapacitně větší a dále otevřít otázku přerozdělení školského obvodu ZŠ Sever. 
 



ŠR byla seznámena s grantovou činností školy (Šablony, spolupráce s OA HK – partner IKAP, 
spolupráce se SPŠ stavební HK). Vedení školy se zapojilo do MAP III. Grant MMHK – anglický 
jazyk. 
 
Pedagogové školy se zapojili do vzdělávání žáků v rámci Národního plánu podpory návratu do škol – 
doučování. 
 
Vedení školy se obává, že provozní rozpočet na rok 2022 bude nedostačující z hlediska nárůstu cen 
energií.  
 
Škola prozatím obnovila pravidelná setkání pedagogů 1. stupně s budoucími předškoláky (S 
krtečkem na ZŠ Sever) a dále Olympiádu MŠ na Slezském Předměstí. V případě zhoršení epid. 
situace se tyto aktivity pozastaví. 
 
Vedení školy provedlo členy ŠR pavilony školy, ukázalo nové grafické výukové polepy oken, 
vysvětlilo úskalí rekonstrukce šatnového prostoru. Kompletní studie je i s finančním rozpočtem již 
3. rokem hotova. Finanční rozpočet na projektovou dokumentaci: 600.000,- Kč s DPH. Realizace 
přestavby: 26.650.000,- Kč s DPH. 
 
Ve ŠJ stravuje kromě žáků ZŠ 80 studentů OA HK a 200 studentů SPŠSt HK.  

 
Závěry a úkoly: 
 
ŠR ukládá:   

1. řediteli školy předložit finanční rozpočet školy na rok 2022 
 
 
 
ŠR bere na vědomí: 

1. výroční zprávu ZŠ Sever za školní rok 2020/21 
2. doplnění Školního řádu 

 
Příští termín schůze ŠR stanoven na 22. 2. 2022 v 15.00 hodin 
 
Zapsal: Miroslav Steklý 
 
Schválila: Markéta Jakubcová 
 
 


