
Zápis z jednání zástupců tříd a vedení ZŠ Broumovská 9. 9. 2019 

Informace od vedení spolku 

Vedení spolku informovalo o hospodaření za školní roky 2017/2018 a 2018/2019 a navrhlo využít zůstatek 

ve prospěch aktivit školy. Vedení školy informovalo o probíhající rekonstrukci školy. První etapa byla 

ukončena a v současné době probíhá rekonstrukce 3. tříd a schodiště. Stavba je oddělena od běžného chodu 

školy. Vedení školy navrhlo využít zůstatek na vybavení „oddechových zón“, které plánuje vedení školy 

zbudovat na 4 – 5 místech pro první i druhý stupeň. Vedení školy navrhlo vybudovat zónu nejprve na 1. stupni 

a následně až na 2. stupni, kde by do provozu a dodržování pravidel mohl být zapojen také školní parlament, 

ve kterém má své zástupce všechny vyšší ročníky. 

Hlasování: 

Vedení spolku dalo hlasovat o využití zůstatků spolku na vybavení dvou „odpočinkových zón“ ve výši 45.000,- 

Kč. 

Pro – 24 / Proti – 0 / Zdržel se – 0 

 

Členský příspěvek byl odhlasován již na minulé schůzce zástupců tříd ve výši 300,- Kč za žáka a 200,- Kč 

za druhé dítě. Příspěvek je možné uhradit osobně nebo převodem prostředků na účet spolku. Při platbě 

převodem je nutné uvést VS dítěte. 

Vedení spolku připomnělo rozpočet na školní rok 2019/2020: 

Družina 25.000,- Kč 

Školní akce (Vánoce, den dětí atd.) 35.000,- Kč 

Preventivní programy 15.000,- Kč 

Školní kroužky, soutěže (dopravné, startovné) 30.000,- Kč 

Lyžařský kurz pro 7. ročníky – 10.000,- Kč 

 

Informace vedení školy: 

Družina je pro děti 1. - 3. třídy, její celková kapacita je 180 dětí, proto byla zbylá místa s ohledem na věk 

a mladšího sourozence nabídnuta i dětem ze 4. tříd. S ohledem na omezenou kapacitu nebyly přijaty 

do družiny všechny děti ve 4. Tříd, které měly o družinu zájem. 

Kroužky jsou v tuto chvíli ještě doplňovány, je nutné sledovat web školy. Měli by přibýt ještě například 

angličtina s rodilým mluvčím a kroužek počítačů. Úhradu kroužků je možné provést u vedoucího kroužku nebo 

v kanceláři zástupkyně školy. 

Šesté třídy absolvují harmonizační pobyt, na který bude příspěvek ze spolku v rámci preventivních aktivit.  

Další program  

28. 11. 2019 Vánoční show ve Vratislavicích  

10. 12. 2019 Vánoce ve škole 

Na rok 2020 jsou plánovány každoroční akce, jako je S baterkou po škole, písmenkové odpoledne, pálení 

čarodějnic i dětský den. Termíny jsou uvedeny na webu školy. 

EDUCA 

Účastní se pouze žáci 9. tříd, protože příprava na volbu povolání je po zkušenostech zahájena až ve 2. pololetí 

8. třídy. Škola realizuje s žáky exkurze a využívá také dny otevřených dveří atd. Pokud mají žáci 8. třídy zájem, 

mohou se na Educu vydat s rodiči. 



Sběr papíru 

V loňském roce byl výnos ze sběru papíru nejnižší, sběr byl částečně omezen z důvodu rekonstrukce školy. 

Vedení školy uvítá, pokud se sběr papíru mezi dětmi opět zpopularizuje.  

Třídní schůzky 

Dne 10. 9. 2019 proběhnou informační třídní schůzky pro 1. – 6. třídy. Tyto schůzkou jsou určeny k předání 

informací mezi školou a rodiči a možnosti úhrady pomůcek nebo zájmových kroužků. Další schůzky 

proběhnou pro všechny třídy 12. 11. 2019 od 16. 30 pro 1. stupeň a od 17.00 pro 2. stupeň. Pro druhý stupeň 

budou probíhat konzultačně. Není možné při nich řešit složité problémy, v takovém případě je nutné sjednat 

si schůzku s vyučujícím individuálně mimo čas stanovený na třídní schůzky. 

Mobilní telefony 

Mobilní telefony jsou zakázány používat v době vyučování, což je i o přestávka. Jsou tak informování jak 

pedagogové, tak děti na základě seznamování se se školním řádem. 

Elektronická žákovská knížka 

Elektronická žákovská knížka je pro žáky od 6. třídy. Těmto žákům zůstává pouze papírová podoba 

pro omluvenky, platby a jiná sdělení. Vedení školy prozatím neplánuje rozšíření elektronické žákovské knížky 

do nižších ročníků. 

Školní bufet 

Od středy 11. 9. 2019 bude ve škole pouze v době velké přestávky k dispozici školní bufet, kde bude možné 

zakoupit svačinu. U prodejního místa je také nápojový automat. 

Ovoce do školy 

Škola je i v tomto roce zapojena do projektu ovoce a mléko do škol, všechny děti dostávají jednou týdně 

ovoce a mléčný výrobek, který nemusí konzumovat ve škole, mohou si ho odnést domů nebo věnovat jinému 

spolužákovi. 

Jídelna 

Ve školní jídelně jsou nové nápojové automaty, stále je nabízeno čerstvé ovoce a zeleniny a to minimálně 

třikrát týdně. U žáků prvních tříd je vyžadováno, aby měli vybrané jídlo uvedené u karty, protože to výrazně 

urychlí výdej obědů. 

Plavání 

Jízdné na plavání hradí škola, výuka probíhá v plaveckém bazénu Liberec. 

Lyžařský výcvik  

Je povinný pouze v 7. třídě, kde žáci také čerpají příspěvek spolku. V tomto školním roce proběhne kurz 

pro první stupeň stejně jako v předchozích letech. Dále žáci sportovních třídou budou ve 3. třídě absolvovat 

lyžařský kurz (ne pobytový). Všem žákům 1. stupně bude také nabídnut odpolední kurz SPORT KIDS. 


