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Zápis z jednání zástupců rodičů dětí ZŠ Broumovská konaného dne 13. 11. 2018 

Informace školy 

- Rekonstrukce budovy školy 

Po výběrovém řízení na rekonstrukci poslední části budovy školy by měla od března do 

listopadu 2019 proběhnout rekonstrukce poslední části budovy školy. Rekonstrukce bude pro 

školu a žáky náročná především proto, že se v této části budovy nacházejí školní družiny. 

- Stravování a školní jídelna 

Na webu školy v sekci jídelna jsou již dostupné fotky jídel. V tuto chvíli se jedná o asi 100 

názvů spolu s fotografií, které pořizuje jeden z žáků školy. Jídla jsou řazena abecedně, ale je 

možné využít také vyhledávání. Foto jídelníček bude průběžně doplňován.  

- Rodilý mluvčí v hodinách anglického jazyka 

Rodilý mluvčí v hodinách anglického jazyka je téma, které vedení školy stále řeší a snaží se 

najít systém, který by byl v souladu s platnou legislativou, protože mezi rodiči je zájem a 

vedení školy si uvědomuje přínos pro žáky. Je možné přijmout model z jiných škol, kde je 

rodilý mluvčí zaměstnancem školy, ale jeho úhrada činí např. 50.000,- za 8 hodin výuky týdně 

ve školním roce. Škola dál hledá řešení pro návrat rodilých mluvčí do hodin anglického jazyka 

a to i ve spolupráci se SRPŠ. 

- Anglický kroužek 

Kroužek byl naplněn 24 dětmi. Byl uspokojen zájem všech. Skupiny jsou ale v tuto chvíli 

naplněny. Volná kapacita je možná pouze pokud některé dítě nebude chtít pokračovat ve 2. 

pololetí. Díky naplněné kapacitě byla cena 560,- Kč na pololetí a dítě. 

- Jazyková učebna 

Škola má již plně vybavenou jazykovou učebnu, která je využívána na výuku cizích jazyků pro 

žáky od 4. třídy (je zde nutná určitá počítačová gramotnost, aby výuka byla efektivní, proto 

tato hranice). Všichni pedagogové cizích jazyků byli proškoleni k využívání techniky jazykové 

učebny. Vedení školy si uvědomuje, že k maximálnímu využití učebny je nutná určitá praxe a 

tedy i prostor na zaučení a zautomatizování si jak ze strany žáků, tak ze strany pedagogů. 

- Plavání 

Je součástí ŠVP a pro děti druhých a třetích tříd je tedy povinné. Díky projektu je dětem 

hrazeno i jízdné.  

- Lyžařský výcvik 

Lyžařský výcvik v 7. třídě je součástí ŠVP a pro děti je tedy povinný. Jeho cena je ve srovnání 

s jinými školami velmi nízká, je využíván také příspěvek ze SRPŠ. Škola disponuje vybavením, 

které dětem zapůjčuje bezplatně. 

- Projekty školy 

Škola se zapojila do projektu Výzva 22, kde čerpala cca 1.200.000,- a nyní usiluje v projektu 

Výzva 63 již o částku cca 2.000.000,- Kč. Díky těmto projektům je do výuky zařazováno 

tandemové vyučování, které se na škole velmi osvědčilo, dále je možné zlepšovat technické 

vybavení školy (tablety, počítače, interaktivní tabule atd.). Dále je možná bezplatná úhrada 

některých kroužků (šachy, KUK a nově by to měly být také sportovní kroužky). Na další dva 

roky je také zajištěn speciální pedagog s logopedickou péčí, úhrada školních exkurzí a 

asistenta, kterého škola bude využívat pro třídy a žáky, dle vlastního uvážení. 

- Český jazyk pro cizince 

Na škole již 4. rokem probíhá výuka češtiny pro cizince. Jedná se o službu pro žáky školy. 
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- Mobilní telefony ve třídách 

Ve školním řádu je uvedeno, že žák nosí do školy jen ty předměty a věci, které souvisí s 

vyučováním. Se vstupem do školy je také zakázána jakákoliv hlasitá reprodukce elektroniky a 

také pořizování fotografií a videozáznamu bez souhlasu vyučujícího.  

- Plán akcí školy do konce roku 2018 

28. 11. a 3. 12. 2018 focení (bude umožněno i sourozencům z jiných tříd) 

11. 12. 2018 16 – 18 hod. Vánoční setkání 

21. 12. 2018 ředitelské volno 

22. 12. 2018 – 2. 1. 2019 vánoční prázdniny  

Spolek rodičů a přátel dětí školy při ZŠ Broumovská Liberec, z. s. (SRPŠ Broumovská Liberec, z. s.),  

- Přítomnými zástupci tříd byla schválena výše příspěvku jako v loňském školním roce 300,- Kč 

za dítě a 200,- za každého dalšího sourozence. Platby zasílejte na účet SRPŠ převodem 

s uvedením přiděleného VS a jména dítěte, případně i třídy do poznámky (pro snadnější 

identifikaci platby). V případě, že nemáte možnost platby převodem, je možné zaplatit 

hotově u zástupkyně ředitele. Třídní učitelé budou rodiče informovat o výši příspěvku i 

variabilním symbolu dítěte. 

- Bylo projednáno hospodaření v loňském školním roce a bych sválen rozpočet na následující 

školní rok. Tento rozpočet a jeho následné vyúčtování bude k dispozici na stránkách školy, 

v sekci SRPŠ. 

- Vzhledem k nové volbě předsedy spolku žádáme zájemce, kteří by byli ochotni tuto funkci 

vykonávat, aby se přihlásili do konce roku 2018. Bližší informace zájemcům poskytneme 

osobně. 

Dotazy přítomných na vedení školy: 

- V příštím školním roce budou třídní učitelé 1. stupně upozorněni na důvod informačních 

třídních schůzek a veškeré úhrady na pomůcky, kroužky a třídní fondy budou rodičům 

sdělovány spolu s pozvánkou na tyto schůzky. V letošním roce byla ze strany školy zajištěna 

možnost úhrady kroužků a dalších plateb při těchto informativních třídních schůzkách také u 

zástupkyně ředitele. Tato možnost byla ze strany rodičů využita maximálně. Do budoucna 

bychom takto chtěli takto minimalizovat zasílání peněz do školy po dětech. 

- Pohyb dětí po škole o přestávkách – v rámci bezpečnosti žáků mají se žáci pohybovat o 

malých přestávkách po třídě a o velké přestávce mohou volně na chodbu. Žáci nesmí do 

vedlejších tříd a na jiné patro, je to z důvodů bezpečnosti žáků a ochrany osobních věcí 

ostatních žáků. Do bufetu a na záchod mohou žáci chodit volně během přestávek. Pokud se 

žáci na chodbě chovají slušně, můžou zde být i o malých přestávkách. Momentálně řešíme 

vytvoření malých relaxačních koutků – posezení na chodbách, kde by si mohli žáci sednout a 

v klidu si popovídat. Veškerý pohyb žáků na chodbách o přestávkách je hodně ovlivněn jejich 

chováním, pokud se chovají přiměřeně, je volnější pohyb, pokud ne, musíme bohužel 

vzhledem k bezpečnosti všech žáků pohyb omezit.  

 


