
Zápis z jednání zástupců rodičů dětí ZŠ Broumovská a vedení školy konaného 

dne 30. 3. 2021 – on-line 

Informace vedení školy 

Zápis do 1. třídy 

Zápis do 1. třídy proběhne stejně jako v loňském roce 20. – 22. 4. 2021 v on-line formě. Vedení školy 

předpokládá otevření 2 tříd, bude-li více spadových dětí pak 3 třídy, ale s ohledem na rozmístění tříd 

a učeben by vedení školy chtělo pokračovat ve 2 třídách v každém ročníku. Škola má nyní 560 žáků ve 

24 třídách a řadí se tak už mezi větší školy. Vedení školy doporučuje video, které vytvořil Školní 

parlament a mělo by částečně nahradit den otevřených dveří. 

Den otevřených dveří 2021 - YouTube 

Návrat dětí do škol 

Vedení školy má v tuto chvíli minimum informací k návratu dětí do škol, ale doufá v termín 12. nebo 

19. 4. 2021 pro 1. stupeň. Mělo by se jednat o návrat celých tříd, které budou rotovat v týdenních 

intervalech. Vedení školy rozdělí třídy podle rozmístění jejich kmenových tříd a dalších kritérií na 

hygienické požadavky a nemůže tak vyhovět jednotlivým rodičům, aby sourozenci v různých ročnících 

chodili do školy ve stejný týden. Ohledně testování dětí ve škole nemá vedení žádné aktuální 

informace, ale zaměstnanci školy mají zájem o návrat dětí a vše uzpůsobí pravidlům, která budou 

nastavena. 

I v současné době probíhají konzultace pro děti znevýhodněné školním neúspěchem, a pokud dojde 

k návratu prvních dětí do škol, pak by tato možnost měla být i pro větší skupinu dětí než je nyní. 

Po návratu dětí bude obnovena školní družina a jídelna, ale ne zájmová činnost. 

On-line třídní schůzky 

Ve dnech 12. – 16. 4. 2021 proběhnou on-line informativní třídních schůzky. Přesný termín se rodiče 

dozví od třídních učitelů. Individuální schůzky budou možné po skončení on-line jednání (cca po dobu 

jedné hodiny). Vedení školy dlouhodobě doporučuje v případě problému domlouvat individuální 

konzultaci s konkrétním vyučujícím mimo stanovené termíny třídních schůzek.  

Rekonstrukce budovy KORINT 

Aktivní rodiče a obyvatele části Broumovské spolu s vedením školy docílili schválení záměru 

revitalizace „náměstí“ mezi školou a obchodním domem KORINT. Projekt měl být realizován v rámci 

participačního projektu Magistrátu města Liberec. Budova KORINTU bude ale od roku 2022 cca po 

dobu 2,5 let rekonstruována na bytový dům a revitalizace bude tak pravděpodobně odsunuta. Vedení 

školy má v tuto chvíli již informace, že cesta vedoucí kolem budovy KORINTU bude po dobu 

rekonstrukce uzavřena. 

Investorem stavby je společnost Alibe a.s., která je v kontaktu s vedením školy a zjišťovala si zájem 

školy na budoucí podobě revitalizovaného „náměstí“ a parkoviště. 

Projekty školy 

Vedení školy informovalo o ukončení projektu k 31. 1. 2021 a navazujícím projektu od 1. 2. 2021, kde 

škola uspěla se svým záměrem, který bude podpořen částkou 1. 017.000,- Kč. Nadále tak škola může 

realizovat poloviční úvazek speciálního pedagoga, který ve škole realizuje mimo jiné logopedickou 

https://www.youtube.com/watch?v=mw5wrtRkn3w


péči, která běží i v době distanční výuky. Dále budou realizovány projektové dny, tandemová výuka a 

doučování pro žáky ohrožené školním neúspěchem. Z projektu byly zakoupeny také 3 interaktivní 

tabule pro 2. stupeň.  

Stále také probíhá eTWINNING. ZŠ Broumovská obdržela cenu pro etwinningovou školu. Jedná se o 

prestižní ocenění, které získá 5 škol z celé ČR. Škola je hrdá také na úspěchy žáků v krajských kolech 

zeměpisné a anglické olympiády. 

Sběr papíru 

I nadále probíhá sběr papíru. Informace jsou na webu školy. V době, kdy ve škole probíhá výuka, je 

možné papír nosit ráno před vyučováním, jinak po telefonické dohodě s panem školníkem (číslo 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 rádo uspořádalo zájezd pro nejlepší 

sběrače, jak tomu bylo v předchozích letech. 

Dětský den 

Vedení školy doufá, že epidemická situace bude natolik příznivá, že umožní uspořádání dětského dne, 

který má na škole tradici a spolek se na něm finančně podílí. 

Různé informace 

Vedení školy doporučuje rodičům zrušit trvalou platbu za obědy, většina dětí má na svých účtech 

velké přeplatky, které budou jako každý rok vyúčtovány během července 2021.  

Škola realizovala odpočinkové koutky pro děti, které byly v době prezenční výuky hojně využívány. 

Z Krajské knihovny byly doplněny o starší časopisy (například o Čtyřlístky). Vedení školy hodnotí, že 

koutky plnily svůj účel.  

Vedení školy uvažuje o dalším zlepšení zázemí školy a to o workoutové hřiště, trvale umístěný 

pingpongový stůl nebo vytvoření asi pěti záhonů, které by vybrané třídy dostávaly na rok do správy. 

Informace ze spolku 

V tomto školním roce bylo na příspěvcích vybráno méně peněz, ale rodiče mohou příspěvek uhradit 

do konce školního roku. Bylo také realizováno minimum školních akcí, na které spolek přispívá. 

Zástupci tříd bylo proto schváleno, že po vyúčtování fakticky uskutečněných akcí v tomto školním 

roce a uhrazených příspěvcích bude v případě zájmu vedení školy o příspěvek na některou z výše 

uvedených aktivit nutné čerpat finanční prostředky již během letních prázdnin, proběhne hlasování 

prostřednictvím e-mailů. V případě, že k tomu nedojde, budou finanční prostředky rozděleny na další 

schůzi konané na začátku školního roku 2021/2022. 

Dotazy: 

Obědy budou opět dodávány až v době, kdy nastoupí zpět do školy první děti. Vedení školy se 

pokoušelo vyjednávat s dodavatelem i v současné době, ale z jeho strany nebyl zájem. 

Vedení školy eviduje všechny uhrazené zájmové kroužky pořádané školou na školní rok 2020/2021 a 

považuje je za fakticky neuskutečněné. Nepředpokládá se, že by do konce tohoto školního roku byly 

mimoškolní aktivity dovoleny, protože tam dochází ke kontaktu dětí z různých tříd. Uhrazené částky 

budou převedeny do dalšího roku. V případě zájmu budou vráceny, ale to pouze na základě 

individuální žádosti rodičů, nikoliv automaticky. 



Vedení školy přislíbilo, že zprávy obecného charakteru, které jsou umístěny na webu školy, budou  

rodičům předávány také formou zprávy v bakalářích. Týká se tedy pouze žáků, kteří mají bakaláře. 

Vedení školy uvažuje o elektronické žákovské knížce (Bakalář) také pro čtvrté a páté třídy, ale 

v prvních až třetích třídách se stále předpokládá se zachováním papírové žákovské knížky. 

Vedení školy má zájem o kvalitní výuku i v době distančního studia, proto žádá všechny rodiče 

v případě nastalého problému řešit vždy obratem s vyučujícím a až v případě, že se nepodaří problém 

vyřešit, kontaktovat vedení školy. Přístupy pedagogů jsou různé i v době prezenční výuky a především 

žáci druhého stupně by měli být samostatní ve vyhledávání podkladů ke studiu a při zadávání 

domácích úkolů, kterému dochází nejen v písemné podobě, ale také ústně na on-line výuce.  

Individuální dotazy týkající se konkrétní třídy byly s vedením školy řešeny individuálně a jejich závěry 

tak budou moci na on-line schůzkách předat zástupci tříd, kterých se týkali. Tento okruh otázek nebyl 

předmětem jednání. 

Zapsala D. Mochalová 


