
Zápis z jednání zástupců rodičů dětí ZŠ Broumovská a vedení školy  

konaného dne 9. 11. 2021  

Informace ze spolku 

Spolek rodičů a přátel dětí školy při ZŠ Broumovská byl zapsán do spolkového rejstříku dne 15. 6. 2016, zákonná doba 

mandátu výboru, který tvoří předseda, místopředseda a hospodář, tedy již uplynula. Zástupci tříd, kteří tvoří 

shromáždění tak hlasovali o nových členech výboru.  

Na pozici předsedy kandidovala Dalila Mochalová. 

Na pozici místopředsedy kandidovala Klára Nováková. 

Na pozici hospodáře kandidovala Markéta Samšiňáková. 

Hlasování o volbě členů výboru 

Přítomno 20 zástupců tříd, kteří tvoří shromáždění.  

Výsledek hlasování: pro 20 proti 0 zdržel se 0. 

Na základě hlasování byla předsedkyní Spolku rodičů a přátel dětí školy při ZŠ Broumovská zvolena Dalila 

Mochalová, místopředsedkyní Klára Nováková a hospodářkou Markéta Samšiňáková. 

Hlasování o výši členského příspěvku 

Dále bylo hlasováno o výši členského příspěvku: 

Je navrhováno zachovat výši příspěvku 300,- Kč za dítě a 200,- Kč za každé další dítě. 

Přítomno 20 zástupců tříd, kteří tvoří shromáždění.  

Výsledek hlasování: pro 20 proti 0 zdržel se 0. 

Na základě hlasování byla zvolena výše příspěvku 300,- Kč za dítě a 200,- Kč za každé další dítě.  

Rozpočet spolku 

V minulém školním roce bylo na členských příspěvcích vybráno pouze Kč 20.000,-. Vzhledem k tomu, že je v letošním 

školním roce plánován lyžařský výcvik i loňských sedmých tříd, je nutné zachovat rezervu na tuto úhradu, která byla 

schválena v minulém rozpočtu. Bylo proto navrhováno, aby rozpočet byl schválen pouze v podobě položek a konkrétní 

částky byly schváleny až dodatečně (dle stanov je možné i hlasování v e-mailové formě). 

Hlasování o rozpočtu 

účel v souladu se stanovami spolku 

družina 

školní akce (den dětí, vánoce apod.) 

harmonizační pobyty 6.třídy 

preventivní programy a besedy 

lyžařský výcvik II. stupeň 

podpora školních kroužků a soutěží (doprava, startovné) 

ostatní (dle hlasování) 

 

Přítomno 20 zástupců tříd, kteří tvoří shromáždění.  



Výsledek hlasování: pro 20 proti 0 zdržel se 0. 

Na základě hlasování byly schváleny položky rozpočtu viz tabulka. 

Sběr papíru 

Na škole i nadále probíhá sběr papíru. V době, kdy ve škole probíhá výuka, je možné papír nosit ráno před vyučováním, 

jinak po telefonické dohodě s panem školníkem (číslo umístěno na webu nebo na dveřích školy).  Papír je také možné 

vozit přímo do sběrny, jak tomu bylo v předchozích letech. Cena papíru roste a vedení školy by i nadále rádo zachovalo 

tradici zájezdu pro nejlepší sběrače, jak tomu bylo v předchozích letech. Nově ale musí peníze ze sběru jít na účet 

spolku, který následně peníze dá k dispozici dle dohody s vedením školy, tedy na zájezd, do fondu tříd, která bude mít 

nejvíce nasbíraných kilogramů papíru. Stejně jako v minulých letech, by vedení školy část peněz použilo na investice, 

v minulosti se jednalo například o příspěvek na venkovní třídu v atriu školy. 

Informace vedení školy 

Prezentace prostor školy, na části vybavení se podílelo SRPŠ. 

Šablony (finance z EU ) 

Tyto projekty běží už několik let, navazují jeden na druhý. V rámci této dotace škola realizuje tandemové vyučování, a 

především doučování, a to jak pro I. tak i pro II., zájmové útvary prohlubující čtenářskou a matematickou gramotnost. 

Doučování (dotace MŠMT ) 

Probíhá doučování v takřka většině předmětů. O doučování je zájem jak mezi pedagogy, tak i mezi dětmi. Pokud by 

někdo z rodičů měl zájem o doučování pro své dítě, může se na I. stupni obrátit na třídního učitele a na II. stupni na 

vyučujícího daného předmětu nebo na ředitele školy.  

Vedení školy doufá, že do budoucna bude možné na druhém stupni zařadit více volitelných předmětů tak, aby si děti 

mohly vybrat oblasti, které je budou bavit a uplatní je i v přípravě na budoucí povolání. K tomu je ale nutná i legislativní 

změna systému přijímacích zkoušek, které jsou nyní nastaveny jednotně a je nutné jim přizpůsobit výuku i na ZŠ.  

Digitální gramotnost 

V rámci školy je informatika vyučována od 4. do 9. třídy s tím, že obsahem hodin není výuka programů Office, ale 

robotika a programování, která děti velmi baví.  

Od 5. třídy má každé dítě vlastní školní e-mail. Po přihlášení do e-mailu může pak využít bezplatně programy office 

(tedy po celou dobu školní docházky). Zároveň je dítě přihlášeno do TEAMSů, přes které probíhá distanční výuka.  

V osmých třídách probíhá informatika ve spolupráci s technickou univerzitou. Děti se učí tvořit mapy, opět mezi dětmi 

velmi oblíbené. Vedení školy by rádo zachovalo i nadále. 

Pomáháme školám k úspěchu 

Jedná se o projekt, do kterého je škola zapojena již druhým rokem. Cílem projektu je, aby se děti učily s radostí a samy, 

ke zvyšování jejich čtenářské gramotnosti, samostatnému myšlení atd. Tento přístup je pro pedagogy časově 

náročnější. Průběžně dochází ke vzdělávání pedagogů v těchto metodách a přenášení metod mezi kolegy na škole. 

Zároveň probíhá také vzdělávání pedagogů formou náslechů ve „vzorové“ škole a přenášení těchto praktických 

dovednosti na ZŠ Broumovská. 

Změna financování školy 

Díky této změně bylo možné rozšířit pedagogický sbor a díky tomu probíhá větší množství předmětů jako dělené 

hodiny. Tedy není to jen u cizích jazyků, ale také u matematiky a českého jazyka. 

Participativní rozpočet Města Liberec 

Skupina aktivních rodičů s podporou vedení školy podávala v rámci participačního projektu na Magistrát města Liberec 

projekt na úpravu prostor před budovou školy. Projekt v rámci hlasování občanů skončil na druhém místě. Přesto byla 

jeho realizace zahájena až nyní, a to pravděpodobně až na základě naléhání ze strany skupiny, která projekt podávala. 



V tuto chvíli probíhá realizace části projektu. S ohledem na přístup vedení magistrátu města (které vyčkává na realizaci 

rekonstrukce OD Korint) a s obavou, aby nedošlo k zabrání dalšího prostranství před budovu školy pro účely parkoviště, 

žádáme rodiče, aby situaci sledovali a případně požádáme o podporu při hlasování či jiné občanské iniciativě. 

 

K + R 

Nově jsou na parkovišti u školy zřízeny parkovací místa s označením K + R a dodatkovou tabulkou (6-8 a 12-16, max. 

15 minut). Tato parkovací místa slouží pro vyložení a naložení školních dětí. Městská policie by měla dodržování doby 

parkování kontrolovat. 

Aktuální informace o karanténě dvou tříd 

Aktuálně (úterý 9.11.) jsou v karanténě dvě třídy. Na základě tohoto prvního případu žádá vedení školy všechny rodiče, 

aby v případě, že budou děti pozitivně testovány na covid, aby obratem kontaktovali třídního učitele nebo vedení 

školy. V tuto chvíli je karanténa třídy 7 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovaným spolužákem. Před návratem 

do školy musí všechny neočkované děti absolvovat PCR test (žádanku jim vystaví Krajská hygienická stanice). 

Dobrovolně testy absolvovali i pedagogové. Test je doporučován i u očkovaných dětí. Škola je na tyto situace 

připravena a dle aktuální situace volí zavedení on-line výuky, nebo hybridní výuky (očkované děti ve škole a on-line 

přenos výuky dětem v karanténě). V případě karantény na I. stupni je situace řešena operativně dle schopností dětí 

například jen zadáním úkolů. V osmé třídě přistoupilo vedení školy k on-line výuce i když část dětí by mohla chodit do 

školy proto, že je těchto dětí jen velmi málo. 

V době karantény mohou obědy pro dítě vyzvednout rodiče, očkované dítě si může oběd vyzvednout samo. 

Třídní schůzky 16. 11. 2021 

Vedení školy by rádo zachovalo prezenční formu. S tím, že pro vstup budou muset rodiče splňovat pravidla 

Ministerstva zdravotnictví a po celou dobu jednání mít nasazenou ochranu dýchacích cest. Třídní schůzky jsou 

plánovány běžnou formou, tedy úvod třídního učitele s následnou možností navštívit vyučující konkrétních předmětů 

v kabinetu. Mělo by se jednat o informativní jednání. V případě, že je nutné delší jednání z důvodu závažnosti, je 

třeba si s vyučujícím na této schůzce domluvit termín osobního jednání. Pravděpodobně bude možné využít také on-

line jednání přes TEAMS, jak tomu bylo v minulosti. Vedení školy bude rodiče o této možnosti informovat. 

Akce školy 

Vánoce ve škole proběhnou pouze pro děti, vedení školy by rádo zachovalo tuto tradici, alespoň v omezené podobě.  

Nadále probíhají akce jednotlivých tříd, jsou nyní pouze zrušeny akce, kde by docházelo k potkávání dětí z různých tříd. 

Z tohoto důvodu byla například akce „S baterkou po škole“ prozatím odsunuta. Stejně tak škola počítá s tím, že bude 

„Písmenkové odpoledne“. Nyní je plánována „Stezka odvahy“ (akce družiny), jedná se o venkovní akci a vedení školy 

tedy doufá, že se podaří tuto akci zrealizovat. 

Zájmové kroužky na škole probíhají bez omezení.    

Dotazy zástupců tříd: 

V případě, že má dítě zdravotní problémy během výuky, je kontaktován zákonný zástupce. Dítě ze školy musí vždy 

vyzvednout dospělá osoba. Není tedy možné dítě poslat domů samotné, a to ani pokud s tím zákonný zástupce dítěte 

souhlasí. 

Škola nově na 2. stupni využívá elektronické třídní knihy, které jsou již nyní propojeny s aplikací Bakalář. Zde najdete 

aktuální rozvrh, suplování, téma jednotlivých hodin, absenci a další. 

Vedení školy se pokusí informace o akcích třídy (nyní jsou uváděny na webu školy) předávat i v aplikaci Bakalář, kterou 

sledují takřka všichni rodiče v mobilních telefonech. 

Byl předán požadavek, aby v Bakalářích byly uváděny známky za čtvrtletí u všech předmětů. Toto bude spuštěno toto 

čtvrtletí.  



Vedení školy bude i nadále pro děti v 1. - 4. třídě vést papírové žákovské knížky. 

Ve škole je dlouhodobě skupina dětí cizinců. V minulosti probíhala výuka českého jazyka pro tyto děti v rámci školy, 

nyní dojíždějí do ZŠ Husova. Škola má velké zkušenosti v této oblasti a děti se do kolektivů zapojují bez problémů. 

Školní jídelna má certifikaci zdravé školní jídelny, proto jsou do jídelníčku velmi často zařazeny ryby a luštěniny. Výběr 

ze tří jídel je ve školní jídelně velkou výhodou. Vedení školy je v kontaktu s dodavatelem stravy a v jídelně se také 

stravuje. Nyní třeba došlo ke změně dodavatele brambor. Změna dodavatele stravy nyní není plánována. Dodavatel 

přislíbil, že by v budoucnu měl být k dispozici fotografie jídel. Také na webu školy je možné si jídlo prohlédnout, jedná 

se o fotografie, které v předchozích letech vytvořila škola ve spolupráci s dětmi.  

fotojidelnicek3.pdf (zsbroumovska.cz) – nebo odkaz na webu školy v sekci O škole / jídelna 

V minulosti proběhlo dotazníkové šetření týkající se nejen kvality stravy a výsledek byl v podstatě shodný ve všech 

základních školách v Liberci. Obdobné šetření je opět plánováno. Spíše doporučujeme rodičům zvážit, zda dítěti volit 

jídlo dle představy rodiče nebo spíše dle chutí dítěte. 

V případě, že dítě má volnou hodinu mezi vyučováním, musí opustit budovu školy, v této době není zajištěn 

pedagogický dohled a škola tak nemůže za děti přebírat odpovědnost. Stejně tak v mezidobí mezi výukou a zájmovým 

kroužkem, který sice probíhá v prostorách školy, ale nejedná se o školní akci. U menších dětí je možné přihlásit dítě do 

školní družiny. Zřízení školního klubu nebylo v minulosti využíváno, proto není na škole zřízen. 

Ve škole stále probíhá aktivita MŠMT „Ovoce do škol“, kdy děti jednou za 14 dnů dostávají ovoce, zeleninu nebo mléčný 

výrobek. Doporučujeme rodičům, aby v případě, že jejich dítě danou věc nechce, aby ji doneslo domů nebo ji odmítlo 

při rozdávání.  

Vedení školy plánuje lyžařský kurz pro žáky 7. i 8. tříd. V případě, že nebude možné realizovat pobytový kurz, pak se 

bude jednat o realizaci alespoň „dojížděcího kurzu“. Nevratná záloha je pouze pokud by ke zrušení došlo ze strany 

dítěte, pokud bude kurz zrušen z epidemických důvodů, pak bude záloha vrácena celá. Více informací obdrží rodiče na 

rodičovských schůzkách 16. 11. 2021. 

Mobilní telefony jsou dle školního řádu zakázané ve škole používat. Na prvním stupni je to bez výjimek. Na druhém 

stupni platí stejné pravidlo (vypnutý telefon v tašce). Vedení školy přislíbilo větší kontrolu tohoto pravidla. V případě, 

že žák potřebuje kontaktovat zákonného zástupce například při odchodu ze školy, pak může požádat vyučujícího. 

Stejně tak je možné požádat o výjimku například při ofocení sešitů po absenci. 

 

 

Zapsala D. Mochalová 

https://www.zsbroumovska.cz/sites/default/files/IMCE/dokumenty/fotojidelnicek3.pdf

