
 

tel./fax: 482710876  e-mail: zs29@volny.cz  www.zsbroumovska.cz 

 

Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, 

příspěvková organizace 

Broumovská 847/7, 460 01, Liberec 6 
IZO: 102 565 074        IČO: 656 423 68 

 

 

 

 

Zápis ze zasedání  Školské rady 
 

27.6. 2017 

 

 

Přítomni:  

p. ředitel školy Mgr. Martin Mikuš 

pí. Mgr. Alena Hejnová ( za pedagogy ) 

pí. Ing. Marie Pavlová ( zástupce z magistrátu Liberec ) 

p. Ing. Jan Nezmar ( za oprávněné osoby zastupující nezletilé žáky) 

 

 

 

Program: 

1. Odcházející žáci - úspěšnost při přijímacích zkouškách na střední a učňovské 

školy. 

- pí. Mgr. A. Hejnová 

Povinnou školní docházku ukončilo 30 žáků 9.ročníku, 2 žáci 8.ročníku. Na 

maturitní obory bylo přijato 21 žáků. 

 

2. Výsledky zápisu dětí do budoucích prvních tříd - pí. Mgr. A. Hejnová 

Zapsáno 88 dětí, 87 přijato, 1 nepřijat. Z toho 20 odkladů, 57 nastoupí, 11 jde jinam. 

Budou dvě první třídy po 27 žácích, 3 žáci vedeni – v cizině. 

 

3. Výsledky inkluze od 1.9. 2016 na naší škole - pí. Mgr. A. Hejnová 

V letošním školním roce jsme měli 22 žáků s IVP ( 3 žáci – 3.stupeň PO, 19 žáků s 2. 

stupněm PO. Dále 3 žáci s 2.stupněm PO bez IVP, 12 dětí s 1.stupněm PO ( ten 

zajišťuje škola bez ŠPZ ) 

Od 1.1. 2017 pracuje na škole na 0,5úvazku speciální pedagog, 3 pí. vychovatelky  

pracují na částečný úvazek  jako asistentky pedagoga . 

 

4. Informace o změnách ve školním vzdělávacím programu - dané legislativou – od 

1.9. 2017 ( Tv – plavání -  I.stupeň ) a zařazení volitelných předmětů – II.stupeň 

– 1.9. 2017 – pí. Mgr. A. Hejnová 

Změny v dotacích hodin  od 1.tříd – 1.9.2017 ( ČJ, M, Prv,Př – podpora čtenářské a 

matematické gramotnosti, Tv – podpora povinného plavání – rozsah 40 hodin. 

Na 2.stupni  - úprava hodin pro 9.třídy od 1.9.2017 – AJ a Z, zařazení čtyř 

volitelných předmětů. 
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5. Průběh současné rekonstrukce školy a další možnosti pokračování – p. ředitel 

M. Mikuš 

Dokončení nových tříd a provozního zázemí k nim – v průběhu prázdnin – srpna -  

příprava na nový školní rok – nové první třídy a jazyková třída pro 1.stupeň. 

Další část rekonstrukce - zbývající polovinya pavilonu – školní družiny, počítačové 

učebny – předpoklad na jaře přištího školního roku 2017/ 2018.  

6. Zprávy zřizovateli – magistrátu města Liberec– p. ředitel M. Mikuš 
Seznámení s hodnocením školy v projektu náměstka pro školství, sociální věci 

a kulturu,  člen Rady města a Zastupitelstva města Liberce PhDr. Mgr. Ivana Langra 

– plnění cílů, dané projektem pro rozvoj škol. 

 

 

 

7. Různé: 

 

P. Nezmar – předběžná a perspektivní spolupráce se Slovanem LB – zabezpečení 

sportování fotbalové přípravky v ZŠ 

 

 

Závěr:  

 

Zápis - na vědomí – elektronicky - 

                                         p. ředitel školy Mgr. Martin Mikuš 

                                         pí. Ing. Marie Pavlová ( zástupce z magistrátu Liberec ) 

                                         p. Ing. Jan Nezmar ( za oprávněné osoby zastupující nezletilé žáky) 

 

Zapsala:    Mgr. A. Hejnová  

 

V Liberci   28.6. 2017 

http://www.liberec.cz/cz/lidi/inormace/phdr-mgr-ivan-langr.html

