
Zápis z jednání zástupců rodičů dětí ZŠ Broumovská a vedení školy 

konaného dne 29. 3. 2022 

Informace ze spolku 

Byl proveden zápis změny nově zvolených členů výboru u Krajského soudu Ústí nad Labem - pobočka Liberec. 

Stav účtu 
Disponibilní zůstatek k datu 29.3.2022 na účtu spolku: 112.690 Kč  
Hotově bylo vybráno k datu 29.3.2022: 7.900 Kč 
Zůstatek z roku 2020/2021: 15.622 Kč 
Celkem k dispozici k datu 29.3.22: 136.212 Kč 
 
Návrh rozpočtu  
družina - 20.000 Kč 
školní akce (den dětí, Čarodějnice) - 25.000 Kč 
harmonizační pobyty 6.třídy - 10.000 Kč (2 třídy x 5.000 Kč ) 
preventivní programy a besedy - 15.000 Kč  
lyžařský výcvik II. stupeň - 30.000,- ( 6 tříd x 5.000Kč) 
podpora školních kroužků a soutěží (doprava, startovné) - 15.000 Kč 
pasování na čtenáře (pro 1.třídy) - 6.000 Kč (2 třídy x 3.000 Kč) 
rozloučení s deváťáky - 6.000 Kč (2 třídy x 3.000 Kč) 
stojany na kola pro žáky – 9.000 Kč 

 

Hlasování o rozpočtu 

Přítomno 18 zástupců tříd, kteří tvoří shromáždění. 
Výsledek hlasování: pro 18 proti 0 zdržel se 0. 
Na základě hlasování byl schválen navržený rozpočet Spolku rodičů a přátel dětí školy při ZŠ Broumovská. 

Výzva: 

Pokud by měl někdo z rodičů zajímavý tip na dárek pro žáky devátých tříd na rozloučenou se základní školou, zasílejte 

prosím vedení školy.  

Informace vedení školy 

Lyžařský výcvik  

V letošním roce se konal lyžařský výcvik pro sedmé a osmé třídy. Cena kurzu byla 2.600 Kč. Peníze na příspěvek ze SRPŠ 

pro letošní žáky osmých tříd byly deponovány z loňského rozpočtu spolku. 

Aktuální informace k probíhajícím projektům: 

- Erasmus 

Škola se zapojí na další dva roky do projektů, ale tentokrát nebudou vyjíždět děti, protože se v předchozích letech 

nedařilo recipročně ubytovat zahraniční studenty v rodinách žáků, byl pouze zájem o vycestování. V rámci projektu se 

budou vzdělávat pedagogové školy. Škola počítá, že by se k výjezdům dětí opět vrátila v dalším projektovém období, 

tedy za dva roky. 

- Pomáháme školám k úspěchu 

Pokračuje vzdělávání pedagogů formou náslechů ve „vzorové“ škole a přenášení těchto praktických dovedností na ZŠ 

Broumovská. 

- Etwinning 

Škola získala titul Etwinningová škola, tento titul získalo jen pět škol v republice.  

- Doučování  

Nadále probíhá doučování dotované MŠMT a to takřka ve většině předmětů. O doučování je zájem jak mezi pedagogy, 



tak i mezi dětmi. Doučování bylo na začátku roku nabídnuto žákům, kteří splňovali kritérium ohrožení školním 

neúspěchem. Pokud bude projekt pokračovat i v příštím roce, budou informace rodičům vytypovaných žáků předány 

přes aplikaci bakalář. Pokud by někdo z rodičů měl zájem o doučování pro své dítě, může se na I. stupni obrátit na 

třídního učitele a na II. stupni na vyučujícího daného předmětu nebo na ředitele školy. Vedení školy ale nemůže 

garantovat, že bude ještě volná kapacita.  

V rámci školy probíhají stále také reedukace, které jsou pouze pro žáky, kteří mají doporučení z pedagogicko-

psychologické poradny. 

Aplikace bakalář 

Vedení školy zvažuje zavedení aplikace Bakalář od první třídy s tím, že by aplikace sloužila pro komunikaci školy a rodičů. 

Stále platí, že děti od 1. do 4. třídy budou mít papírové žákovské knížky. V době epidemie se ale e-mailová komunikace 

ukázala jako zastaralá. 

Digitální gramotnost 

V rámci školy je informatika vyučována od 4. do 9. třídy došlo tak ke změně školního vzdělávacího plánu. Od 5. třídy má 

každé dítě vlastní školní e-mail. Po přihlášení do e-mailu může pak využít bezplatně programy office (tedy po celou 

dobu školní docházky). Zároveň je dítě přihlášeno do TEAMSů. Děti se učí programovat jednoduché roboty (ozoboty) a 

postupně tak přecházejí na složitější programování. V osmých třídách probíhá informatika ve spolupráci s technickou 

univerzitou. V této oblasti škola využívá velkou finanční podporu MŠMT. Ve škole bude působit nový učitel informatiky. 

Školní hřiště  

Po mnoha letech se vedení školy podařilo prosadit rekonstrukci školního hřiště v Plátenické ulici. Na podzim letošního 

roku by tak měla být realizována. Hřiště bude mít nový povrch, travnatou plochu, sektor na dálku, streetball a dojde 

také k rekonstrukci šaten.  

Herní prvky v areálu školy 

Dále se vedení školy podařilo prosadit u zřizovatele financování herních prvků v areálu školy, bude se jednat o prvky jak 

pro malé, tak i větší děti.  

Akce školy  

31. 3. 15.00 – 17.30 hodin Den otevřených dveří 

12. 4. třídní schůzky od 16.30 pro 1. stupeň a od 17.00 pro druhý stupeň 

21. 4. Zápis do 1. třídy  

29. 4. Čarodějnice 

2. 6. Zápis pro 1. třídy pro děti z Ukrajiny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dotazníkové šetření SCIO 

Vedení školy dnes obdrželo výsledek dotazníkového šetření rodičů, žáků a zaměstnanců školy. Po prostudování bude 

vedení školy závěry sdílet na webových stránkách školy. 

Děti z Ukrajiny 

V současné době jsou ve škole zřízeny dvě adaptační skupiny dětí z Ukrajiny. Děti jsou rozděleny na mladší a starší a učí 

se latinku a češtinu. Děti budou do tříd integrovány až po osvojení českého jazyka, pravděpodobně tedy až v novém 

školním roce. Děti chodí do školní jídelny. Náklady na skupiny jsou hrazeny zřizovatelem. 

Školní jídelna 

Vedení školy i nadále apeluje na rodiče, aby při výběru obědů respektovaly přání a chutě dětí, neboť jedině tak je 

zajištěno, že dítě oběd ve školní jídelně sní.  

Sběr papíru 

I nadále probíhá soutěž ve sběru papíru. I když došlo ke změně majitele sběrny, nedošlo k navýšení ceny za papír. Škola 

i přesto plánuje výlet pro 40 nejlepších sběračů a odměny na školní výlet pro první tři třídy. 

Třídní schůzky 

Třídní schůzky budou i letos probíhat jako informační. Pokud má dítě v některém předmětu problémy, je nutné si 

s vyučujícím domluvit individuální konzultaci (nebo on-line konzultaci). 

Participativní rozpočet Města Liberec 

Skupina aktivních rodičů s podporou vedení školy podávala v rámci participačního projektu na Magistrát města Liberec 

projekt na úpravu prostor před budovou školy. Projekt v rámci hlasování občanů skončil na druhém místě. Přesto byla 

jeho realizace zahájena až na podzim 2021. Doposud zrealizované úkony neodpovídají schválené částce 1.000.000 Kč. 

Skupina se na základě podpory Kanceláře architekta města a dalších zástupců rozhodla podat další projektový záměr. 

V případě, že bude nový projekt do programu zařazen, bude vedení školy informovat rodiče, kteří mohou projekt 

podpořit v hlasování. 

Dotazy zástupců tříd: 

Školní výlet ani školní výlet s přenocováním není pro třídní učitele povinný.  

Vedení školy žádá rodiče, aby v případě nejasností či nesouhlasu se zvolenými výchovnými postupy jednotlivých 
pedagogů je vhodné se co nejdříve obrátit přímo na daného pedagoga nebo třídního učitele. Pokud je to potřeba, pak 
na vedení školy. 

Úleva pro žáky devátých tříd před přijímacími zkouškami není plánována. Letošní školní rok probíhá již standartním 
způsobem a žáci, kteří se hlásí na maturitní obory, jsou připravování na přijímací zkoušky již od začátku tohoto školního 
roku, včetně kroužků Přípravy na SŠ. Jednotné testy jako součást přijímacího řízení se týkají cca 3/5 žáků devátých tříd. 

Žáci osmých tříd obdrželi informaci, že se mohou účastnit přijímaček nanečisto, jedná se o hrazenou aktivitu, která není 
součástí školní výuky.  

 

Zapsala D. Mochalová 


