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Zápis z jednání zástupců rodičů dětí ZŠ Broumovská a vedení školy 

konaného dne 1. 11. 2022 

Informace vedení školy 

Počty žáků 

Ve škole je o 70 žáků víc než v předchozím roce, z toho je 45 dětí, které uprchly z Ukrajiny před válkou. Ve škole je v tuto 

chvíli 25 tříd. Ve třídách jsou většinou 1-3 děti cizinci. Tyto děti mají rozšířenou výuku českého jazyka. Problémy 

s integrací škola nezaznamenala. I přes tento nárůst jsou zachovány speciální učebny na výuku například chemie, 

výpočetní techniky či jazyků.  

Školní hřiště  

Rekonstrukce školního hřiště v Plátenické ulici by měla být dokončena na jaře 2023. Se stavbou jsou spojeny 

vícenáklady. Hřiště bude mít travnatou plochu, která bude v letních měsících zavlažována. Nadále nebudou v těchto 

prostorách probíhat Čarodějnice, tato akce bude zachována na zahradě školy, po průvodu budou k dispozici malá 

ohniště a občerstvení.  

Erasmus 

Nyní je realizován projekt pro pedagogy, kteří vyjíždějí do zahraničí na jazykové kurzy. V poslední době byly realizovány 

návštěvy pedagogů z Norska, Polska a Rumunska. Tento projekt končí v srpnu 2023. Škola plánuje následně podávat 

projekt, kam by byly zahrnuty i pobyty dětí. 

Zájezd do Velké Británie 

Vedení školy by rádo uspořádalo zájezd pro žáky vyšších ročníků do Velké Británie, jedná nyní se sprostředkovatelem o 

vhodném termínu. Pokud se podaří akci zrealizovat, tak je účast nabízena od nejvyšších ročníků po nižší ročníky 

2.stupně. V minulosti se tyto pobyty střídaly s pobyty ve Francii. 

Den otevřených dveří 

Škola bude pořádat Den otevřených dveří pro všechny zájemce, který se uskuteční 23. 3. 2023. Zápis do 1. tříd proběhne 

20. 4. 2023. Do obou těchto akcí budou opět zapojeni žáci z vyšších ročníků školy, aby dělali průvodce po škole pro 

budoucí prvňáky a jejich rodiny. O tuto pomoc je ze strany žáků vždy velký zájem, vedení školy si toho velmi váží a 

oceňuje to.  

Sběr papíru 

Jak byli rodiče informováni prostřednictvím aplikace Bakalář, jsou vykupovány pouze noviny a časopisy. Škola naopak 

platí, pokud je součástí sběru také karton. Platba za karton je vyšší, než je příjem za vybrané noviny a časopisy. Vedení 

školy proto apeluje na rodiče, aby do sběru dávali pouze noviny a letáky.  

Školní parlament 

Ve škole je nyní velmi aktivní skupina žáků zapojených do školního parlamentu. Vedení školy tyto aktivity velmi vítá i 

když některé projekty je nutné korigovat, případně upravovat, aby byly i pro ostatní žáky uchopitelné či měly nějakou 

zpětnou vazbu. 

Projekty 

Nyní budou končit projekty z Výzvy č. 80, na kterou by měly navázat plynule projekty z výzvy JAK. Vedení školy by rádo 

zachovalo párové vyučování a to i na prvním stupni, kde dříve nebylo běžné a také na druhém stupni, kde je využíváno 

ve více předmětech. Dále by se mělo jednat o tandemové vyučování. 

Na škole i nadále probíhá doučování, které je již v menší míře, než tomu bylo v předchozím školním roce. 

Akce školy  

24. 11. 2022 Po škole s baterkou – určeno žákům 2. a 3. tříd (bude nutné přihlášení přes e-mail) 
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7. 12. 2022 Vánoce ve škole (17.00-19.30) 

- dílničky na 1. stupni a 2. stupeň bude představovat vybranou zemi 

- bude k dispozici občerstvení a škola plánuje i zpívání a slavnostní rozsvěcení stromečku 

23. 3. 2023 Den otevřených dveří 

30. 3. 2023 Velikonoční dílničky 

18. 4. 2023 Rodičovské schůzky 

20. 4. 2023 Zápis do 1. třídy  

28. 4. 2023 Čarodějnice  

Písmenkové odpoledne pro žáky 1. třídy 

Červen 2023  

- sportovní den 

- pasování na čtenáře pro žáky 1. třídy a rozloučení pro žáky 9. třídy  

 

Hlasování o příspěvku pro školní rok 2022/2023 

Bylo navrženo s ohledem na rostoucí ceny a náklady domácností zachovat příspěvek ve stávající výši 300 Kč za 1. dítě 

a 200 Kč za každé další dítě. 

Přítomno 22 zástupců tříd, kteří tvoří shromáždění. 
Výsledek hlasování: pro 22 proti 0 zdržel se 0. 
 

Na základě hlasování byl schválen navržený příspěvek ve výši 300 Kč a 200 Kč Spolku rodičů a přátel dětí školy při 

ZŠ Broumovská. 

Stav účtu na konci školního roku 2021/2022: 
Disponibilní zůstatek k datu 31.8.2022 na účtu spolku: 38.167 Kč  
Zůstatek hotovosti k datu 31.8.2022: 10.380 Kč 
Celkem k dispozici k datu 31.8.2022: 48.547 Kč 
 
Hlasování o přebytku z předchozího školního roku 
Bylo navrženo, aby částka 48.547Kč byla využita na doplacení nákladů vzniklých s výstavbou stojanu a přístřešku pro 
kola, který je nyní realizován v atriu školy a bude sloužit žákům a na vyvýšené záhony, které budou využívány v rámci 
pěstitelských prací. 
 
Přítomno 22 zástupců tříd, kteří tvoří shromáždění. 
Výsledek hlasování: pro 22 proti 0 zdržel se 0. 
Na základě hlasování bylo schváleno, že přebytek finančních prostředků Spolku rodičů a přátel dětí školy při ZŠ 

Broumovská ve výši 48.547 Kč bude využit na přístřešek na kola a realizaci vyvýšených záhonů. 

 
Navržený rozpočet školní rok 2022/2023 – celkem 137.000 Kč 
družina - 20.000 Kč 
školní akce (den dětí, Čarodějnice atd.) - 30.000 Kč 
harmonizační pobyty 6.třídy - 0 Kč (v letošním roce již uhrazeny z rozpočtu z předchozího roku) 
preventivní programy a besedy - 15.000 Kč  
lyžařský výcvik II. stupeň - 21.000,- ( 3 tříd x 7.000Kč) navýšení příspěvku 
podpora školních kroužků a soutěží (doprava, startovné) - 15.000 Kč 
pasování na čtenáře (pro 1.třídy) - 18.000 Kč (3 třídy x 6.000 Kč) navýšení příspěvku 
rozloučení s deváťáky - 18.000 Kč (3 třídy x 6.000 Kč) navýšení příspěvku 
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Hlasování o rozpočtu 

Přítomno 22 zástupců tříd, kteří tvoří shromáždění. 
Výsledek hlasování: pro 22 proti 0 zdržel se 0. 
Na základě hlasování byl schválen navržený rozpočet Spolku rodičů a přátel dětí školy při ZŠ Broumovská. 

 
Dotazy zástupců tříd: 

Byl vznesen dotaz ohledně topení ve škole. Škola je napojena na vytápění z teplárny Liberec, v nedávné době proběhla 
rekonstrukce výměníku a škola je nově zateplená. Ceny za topení jsou zastropovány do konce letošního roku. Nyní tedy 
není plánováno, že by byla teplota během vyučování nižší než v předchozích letech. Vedení školy ale upozornilo, že 
teplota tělocvičen bude dle normy 16 – 17 stupňů, tedy nižší než ve třídách a proto především na prvním stupni 
doporučuje, aby měly děti na tělesnou výchovu k dispozici také tepláky a teplákovou bundu.  

Ředitelské volno plánuje vedení školy využít zatím pouze 18. 11. a 22. 12. V tyto dny bude dětem, které jsou přihlášeny 
do družiny, nabídnuta družina, ta bude však otevřena pouze pokud bude 15 a více zájemců. 

V aplikaci bakalář je uvedena pouze informace z třídní knihy, tedy jen oblast nebo téma, které bylo předmětem hodiny. 
Není zde uvedené například zadání nebo strany učenice, které byly probrány. Doplnění učiva na 2. stupni musí žák 
realizovat přes spolužáky. K tomu je s předchozím souhlasem pedagoga nebo pedagogického dozoru možné využít 
fotoaparát v telefonu.  

Škola využívá pro komunikaci s rodiči aplikaci bakalář. Web školy slouží především pro prezentaci školy. 

V rámci participačního projektu byla dokončena úprava prostor před školou. Na jaře by mělo dojít ještě k dokončení 
nyní písčitých ploch, které jsou nevyhovující a neodpovídají projektu. O přestavbě Korintu nemá vedení školy aktuální 
informace, do objektu se vrací nájemníci. 

Vedení školy nemá informace, že by mělo nyní dojít k dalšímu zdražování stravného. Stravné na škole je jedno 
z nejnižších v Liberci. Zdražení tedy nelze v budoucnu vyloučit.  

Vedení školy poukázalo na dlouhodobě stoupající spotřebu papírových utěrek a hygienických pomůcek obecně. 
Vedení školy apeluje na rodiče, aby poučily své děti o ekonomickém využívání těchto pomůcek a o plýtvání, které 
enormně zatěžuje rozpočet školy. A protože děti nemají k dispozici kapesníky, bude v rámci třídních schůzek vyzváni 
rodiče, aby děti přinesly balení papírových kapesníků. 

 

Další setkání zástupců bylo naplánováno na 4. 4. 2023 v 16. 00. Pozvánka bude odeslána běžnou cestou. 

 

Zapsala D. Mochalová 


