
Zápis ze zasedání Školské rady základní školy Sever konané dne  18. 10. 2022 
 

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 2021/2022 
2. Různé 

 
 
ad 1) Ředitel školy seznámil členy ŠR s výroční zprávou ZŠ Sever za školní rok 2021/2022. 

Členové ŠR schválili výroční zprávu ZŠ Sever za školní rok 2021/2022 bez připomínek a 
jednohlasně. 

 
ad 2) ŠR byla seznámena s změnou ve školním řádu. Školní řád byl doplněn o odstavec týkající se 

návykových látek – jejich napodobenin. ŠR doplnění Školního řádu bez připomínek schválila. 
 

Byl ukončen grant Šablony a od září 2022 byl MŠMT schválen nový grant: hrazen 0,5 úvazku 
psycholog a 0,5 úvazku speciální pedagog. 
 
Chod školy se vrací postupně do doby před Covid-19. Žáci navštěvují kulturní akce, muzea, odjíždí 
na exkurze. Na škole se uskuteční olympiáda předškoláků, vánoční besídka, setkání předškoláků 
s pedagogy 1. stupně. 
 
Mimoškolní aktivity pro žáky školy nabízí ZŠ (sportovní….). Aktivity od soukromých subjektů jsou 
finančně náročnější – menší zájem ze strany zákonných zástupců. 
 
Ve školním roce 2021/22 proběhl na ZŠ Sever audit MMHK. Dle slov paní auditorky bylo vše 
v pořádku. Zpráva zatím nebyla dodána. 
 
V termínu 4. 10. - 6. 10. 2022 měla ČŠI provést na ZŠ Sever inspekční činnost. Z důvodu 
onemocnění inspektorů se inspekce oddálila na pozdější dobu. 
 
Finanční a mzdová situace je na konci kalendářního roku 2022 bez problémů. 
 
Na ZŠ Sever studuje 31 ukrajinských žáků. Výrazné problémy s nimi nejsou. Ve ŠJ jsou zaměstnány 
2 ženy z Ukrajiny (pomocná síla). 
 
Ve ŠJ stravuje kromě žáků ZŠ 80 studentů OA HK a 200 studentů SPŠSt HK. Pro zvyšující se počty 
žáků ZŠ vedení uvažuje o vypovězení smlouvy stravování se OA HK. 
 



V pavilonu dílen vznikla další učebna  - učebna Aj. 
 
 
Závěry a úkoly: 
 
ŠR ukládá:   

1. řediteli školy předložit finanční rozpočet školy na rok 2023 
 
 
 
ŠR bere na vědomí: 

1. výroční zprávu ZŠ Sever za školní rok 2021/22 
2. doplnění Školního řádu 

 
Příští termín schůze ŠR stanoven na 07. 03. 2023 v 15.00 hodin 
 
Zapsal: Miroslav Steklý 
 
Schválila: Markéta Jakubcová 
 
 


