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

dne 5. 11. 2019 

Informace vedení školy: 

Volba do školní rady 

V den konání třídních schůzek se uskuteční volba do Školní rady, která je nyní 3 členná, ale na žádost 

zřizovatele se bude rozšiřovat na 6 členů, z toho budou 2 zástupci rodičů. Dosavadním zástupcem je 

pan Jan Nezmar. Rodiče obdrží hlasovací lístky od třídních učitelů. 

"Seminář pro rodiče žáků s výukovými obtížemi, aneb aby škola nebolela." 

Vedení školy srdečně zve rodiče na bezplatný seminář, který je pořádán v rámci projektu MAP II. 

Seminář je od 16 do 18 hodin a rodiče se mohou přihlásit prostřednictvím přihlašovacího formuláře 

na webu školy (https://www.zsbroumovska.cz/aktualita/seminar-pro-rodice-21-11-2019). 

Krátká anotace k semináři: 

Průběh domácí přípravy dětí a role rodiče při domácí přípravě. Praktické rady a ukázky, jak 

procvičovat čtení, psaní, gramatiku českého jazyka, matematiku a jak se připravovat na naukové 

předměty. Ukázka některých osvědčených pomůcek, her a pracovních sešitů pro zpestření učení. 

lektor: Mgr. Martina Melíšková, speciální pedagog 

Vánoční show 

Dne 28. 11. 2019 bude v kulturním domě 101010 ve Vratislavicích Vánoční show, kde se představí 

taneční kroužek TYK TAK, JUDO a připravená jsou další vystoupení. Na akci jsou zváni rodiče i děti ZŠ 

Broumovská. 

Vánoce ve škole 

Tradiční „Vánoce ve škole“ se uskuteční v úterý 10. 12. 2019 v prostorách školy. Tradičně budou na 

1. stupni tvořivé dílny, 2. stupeň bude tematicky přibližovat Vánoce v Čechách (5.-6. třídy) a ve světě 

(7.-8. třídy). Žáci 9. tříd budou k dispozici při organizaci. Školní družina bude mít tradiční prodej 

výrobků. V rámci akce budou přijímány materiální příspěvky pro zvířecí útulek. V rámci akce by mělo 

být opět zajištěno občerstvení v atriu školy a proběhne také slavností rozsvěcení stromečku. 

Lyžařské kurzy 

V letošním roce se uspořádají 4 kurzy. Žáci 7. tříd vyrazí do Kořenova, výběrový kurz pro 1. stupeň 

(pobytový) bude v Rokytnici nad Jizerou, pro 5. a 3. sportovní třídu bude „dojížděcí“ lyžařský kurz na 

Ještědu a škola také zajistí pro žáky 1. stupně odpolední lyžařský kurz SPORT KIDS (termín zatím není 

znám). 

Vysvědčení 

Dne 31. 1. 2020 budou děti dostávat VÝPIS vysvědčení, které se do školy nevrací. Originál vysvědčení 

obdrží děti v červnu 2020. 

Akce ve druhém pololetí 

17. 1. 2020 - Písmenkové odpoledne a Baterka 

27. 1. 2020 - pololetní pedagogická rada 



30. 1. 2020 - předávání pololetních výpisů z vysvědčení 

26. 3. 2020 - den otevřených dveří 

1. 4. 2020 - velikonoční dílny družiny 

6. 4. 2020 - čtvrtletní pedagogická rada 

7. 4. 2020 - třídní schůzky 

Čtenářské koutky 

Vedení školy připravuje nákup vybavení dvou čtenářských koutků. Vybavení koutků bude 

financováno z finančních prostředků SRPŠ. Jejich spuštění škola naplánovala až na začátek roku 2020 

a to z důvodu dokončení poslední etapy rekonstrukce školy. Do té doby také školní parlament sestaví 

Provozní řád (pravidla) čtenářských koutků. Parlament je složen ze zástupců šestých až devátých tříd 

a vedení školy plánuje zapojit již žáky pátých tříd.   

Tvoříme Liberec 

Vedení školy spolu se zástupci rodičů se rozhodli podat žádost do nového projektu, který vypsalo 

Statutární město Liberec na zlepšení veřejného prostranství. V rámci projektu by se mělo upravit 

prostranství mezi školou a OD KORYNT. Zástupci školy a rodičů obsah projektu konzultují s hlavním 

architektem města a příslušným odborem statutárního města. Rádi by do prostoru umístili dětské 

prvky, lavičky a zeleň tak, aby se tento prostor stal funkčním a společenským prostorem nejen pro 

děti odcházející ze školy, ale pro obyvatele Broumovské. V projektu je možné získat až 1 milion korun 

s tím, že projekt následně realizuje Statutární město Liberec. Termín pro podání projektu je do 

30. 11. 2019, následně proběhne schvalovací proces zástupců Statutárního města Liberce a na jaře 

2020 by mělo proběhnout hlasování o projektech. Vedení školy se dlouhodobě snaží změnit prostor 

před budovou školy, a proto osloví všechny rodiče, aby pomohli na jaře 2020 při veřejném 

hlasování projekt podpořit. Hlasování by mělo proběhnout elektronicky. 

Výsadba stromů – projekt 

Škola se zapojila do projektu a v areálu školy proběhne výsadba nových listnatých stromů a vykácení 

napadených nebo odumřelých stromů. Realizace by měla probíhat o víkendech. 

Stávka 

Zaměstnanci školy podporují požadavky Českomoravského odborového svazu pracovníků ve školství 

týkající se financování a souhlasí s tím, že české školství je dlouhodobě vysoce podfinancované. Po 

vzájemné dohodě však na výzvu školských odborů k uzavření školy dne 6. 11. 2019 nepřistoupí, neboť 

nechtějí zákonné zástupce žáků a žáky samotné brát jako rukojmí a nutit je zajišťovat na tento den 

hlídání. Provoz školy zůstane neomezen, vyučování bude probíhat dle standardního rozvrhu. 

Zájezd 

Vedení školy plánuje na květen-červen 2020 pro 2. stupeň zájezd do jižní Anglie. Bližší informace 

prozatím nejsou k dispozici. 

Dotazy a podněty zástupců tříd 

Vedení školy přislíbilo větší kontrolu prostor šatny, kam opakovaně i přes zákaz vstupují rodiče i 

zvířata (psi).  

Dětem, které se do školy vrací na zájmový kroužek, by měl být vždy zajištěn vstup do budovy školy. 



Ve školní jídelně nemají děti k dispozici sůl a pepř z důvodu, že jídelna, která dodává stravu do školy, 

je certifikovaná jako zdravá jídelna. Bylo doporučeno, aby si případně žáci donášeli vlastní 

dochucovadla, což již nyní někteří praktikují. 

Toalety školy jsou denně vybaveny mýdlem a papírovými utěrkami i toaletním papírem, které jsou 

však především na 2. stupni žáky opakovaně smotávány a vhazovány do toalet. Rodiče by měli 

apelovat na žáky, aby využívali tyto hygienické prostředky k jejich účelu. Vedení školy přislíbilo, že 

bude zajištěno mytí rukou před vstupem do jídelny.  

Žáci si mohou nechávat učebnice ve svých šatnách, kde mají k dispozici vlastní skříňku a sami si za její 

obsah odpovídají. Není umožněno, aby si nechávali učebnice v lavici. U vyšších ročníků jsou například 

atlasy ve vyhrazených prostorách ve třídě, za ostatní učebnice si zodpovídají žáci sami. 

Informace ze spolku 

Plánovaný rozpočet na nový školní rok byl schválen na minulé schůzi a čerpání probíhá. 

Apelujeme na třídy, aby si zvolili dva zástupce, kteří budou informování o konání setkání s vedením 

školy z důvodu zastupitelnosti. Setkání se konají 3krát ročně vždy týden před plánovanými 

rodičovskými schůzkami. 

Další jednání se uskuteční 31. 3. 2020 od 17,00 hodin (plánované třídní schůzky jsou 7. 4. 2020). 

 

 

Zapsala D. Mochalová 


