
Zápis ze zasedání Školské rady základní školy Sever konané dne  22. 2. 22 
 

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

          
   

zástupci rodičů:     Ing. Jan Matuška 
               
  zástupci pedagogů:     Mgr. Josef Fiedler 
         Mgr. Miroslav Steklý 
 
Host:  Milan Kučera – ředitel školy 
 
Omluven: MUDr. Jiří Mašek, paní Markéta Jakubcová 
 
 
Program jednání: 
 

1. Finanční rozpočet školy na rok 2022 
2. Doučování žáků (nástroje pro oživení a odolnost) 
3. Zápis do 1. tříd 
4. Různé 

 
 
ad1) Ředitel školy seznámil přítomné členy s rozpočtem školy na rok 2022. Finanční částka přidělená 
MM HK je pro provoz i na chod ŠPP Mozaika z důvodu zvýšení cen nejen energií nedostatečná. Nárůst 
plateb za energie za měsíc leden 22 je ve srovnání s rokem 21 vyšší o cca 50 %. MM HK uvažuje o zvýšení 
plateb za energie. Rozpočet na mzdy zaměstnanců školy z KÚ HK bohužel zatím není znám. Zaměstnanci 
ve ŠJ jsou stále nedoceněni.  
ad2) Finanční částka je přiřazena na účet školy. Doučování žáků funguje. Třídnice jsou vedeny 
v elektronickém systému. 
  
ad 3) Zápis do 1. tříd by se měl uskutečnit ve dnech 22. 4 – 23. 4. 2022. 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 2022/2023. V současné době dle výpisu z evidence osob (trvalé 
bydliště) je žáků do 1. tříd na 3 třídy. V tomto případě se škola začne blížit své kapacitě (600 žáků). 25 míst 
je vyhrazeno pro sportovce (FAČR). Z tohoto důvodu bude přemístěna učebna jazyků do prostor dílen. 
Spolupráce s tanečním souborem Kvítek musí být ukončena k 30. 6. 2022. Možností řešení je změna obvodu 
ZŠ Sever tak, aby škola zapisovala pouze 2 třídy. Ve školním roce 2023/24 – v případě, že škola znovu 
zapíše 3 první třídy, je kapacita školy vyčerpána. V této době by se měly uvolnit tím pádem další prostory 
pro výuku. Jediné možné řešení je přemístit ŠPP Mozaiku do jiných prostor mimo ZŠ Sever. Tím se mohou 
znovu vybudovat 2 učebny a 2 kabinety v prostoru pavilonu U5. Vedení školy upozorňuje členy ŠR na tuto 
situaci již nyní.  
 
ad4)  

• v současné době vedení školy upozorňuje na blížící se konec životnosti umělé trávy na školním hřišti 
(hřiště již bylo opravováno firmou, která další opravu považuje za zbytečnou) 

• Covid 19 přerušil plánovanou rekonstrukci šaten na neurčito  
• od roku 2001 ZŠ Sever čeká na rekonstrukci vzduchotechniky ve ŠJ. Tyto nedostatky byly 

pravidelně vytýkány ve zprávě KHS HK. Město několikrát přislíbilo nápravu, která je neustále 
v nedohlednu. Vedoucí OŠ Ing. Zbyněk Bárta doporučil škole, aby napsala požadavek na 
rekonstrukci vzduchotechniky na OŠ, který se tím bude zabývat. 

 
  
  



  
 
Závěry a úkoly: 
 
ŠR ukládá:  
 

• řediteli školy předložit členům ŠR výroční zprávu ZŠ Sever za školní rok 2021/22 
 
Příští termín schůze ŠR stanoven bude upřesněn. 
 
Zapsal: Miroslav Steklý 
 
Schválil: Ing. Jan Matuška 


