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Zápis z jednání zástupců rodičů dětí ZŠ Broumovská a vedení školy konaného dne 25. 4. 2019 

Informace školy 

- Rekonstrukce budovy školy 

Rekonstrukce poslední části budovy školy probíhá dle harmonogramu. První část by měla být 

předána k 1. 9. 2019 a druhá část k 1. 12. 2019. S ohledem na rekonstrukci proběhl přesun 

školních družin, ale bez omezení provozu.  

- Projekt „Mapa školy“ 

Vedení školy má již k dispozici výsledky dotazníkového šetření  Mapa školy. Vedení školy bude na 

webových stránkách informovat o výsledku tohoto šetření. Dotazníkového šetření se účastnilo 

přes 3.000 škol z celé ČR.  

- Projekty „Výzva 22“ a „Výzva 63“ 

K 31. 1. 2019 byl ukončen projekt Výzva 22 a škola od 1. 2. 2019 realizuje projekt Výzva 63. 

V rámci tohoto projektu budou pokračovat aktivity jako je speciální pedagog na škole (zajišťující 

logopedickou péči žáků), tandemová výuka, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem 

(výběr žáků provádějí třídní učitelé nebo vyučující daného předmětu a žák je zařazen pouze se 

souhlasem zákonného zástupce), zájmové kroužky (šachy, Koumák, Hejného matematika). Nově 

budou ale zařazeny občanskoprávní kroužek, projektové dny (finanční gramotnost, exkurze, 

tandemové vedení družiny, výlety družiny a některé další zájmové kroužky). Zároveň poběží 

finanční podpora pozice školního asistenta. Projekt potrvá dva roky. 

- Zápis do 1. třídy 

Dnes proběhl zápis do 1. třídy. Přišlo 85 dětí, tedy vedení školy předpokládá otevření tří prvních 

tříd, které povedou paní učitelky Lupínková, Faitová a Hejnová.  Na školu v tuto chvíli dochází 530 

žáků, počet dětí v posledních letech výrazně vzrostl. 

- Informace o nepřítomnosti pana učitele Janča 

Od minulého týdne je dlouhodobě a neočekávaně nepřítomen pan učitel Jančo. Vedení školy 

intenzivně hledá zástup po dobu jeho nepřítomnosti. V současné chvíli jsou u žáků v osmých 

třídách hodiny suplovány kvalifikovanými pedagogy. Žáci devátých tříd jsou již po přijímacím 

řízení, a proto se v těchto třídách řeší suplování dle možností školy. Vedení školy hledá také 

adekvátní náhradu pro vedení šachového kroužku, aby nebyly ohroženy ještě plánované turnaje, 

stejně tak je řešeno vedení kroužku míčových her a třídnictví. 

- Třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy 

Rozšířená výuka tělesné výchovy je určena pouze na 1. stupeň, tedy na 2. stupni pokračovat 

nebude. Pro první třídy je prioritou seznámení se s chodem školy a zvládnutí výuky před 

sportovními aktivitami mimo školu. V dalších ročnících se škola snaží zajistit širokou škálu sportů, 

aby měly děti možnost případného výběru sportu v rámci své zájmové činnosti, což se ukazuje 

jako přínosné. Dětem ze sportovních tříd není přednostně zajištěn lyžařský výcvik pro 1. stupeň, 

který je dobrovolný. Vedení školy uvažuje o zajištění více lyžařských výcviků pro 1. stupeň, 

pravděpodobně ale příměstskou formou, tedy dojíždění bez ubytování. Rodiče budou informováni 

na začátku příštího školního roku.  

Diskuse 

- Elektronické žákovské knížky 

Žádost rodičů, aby učitelé využívali složku INFORMACE, aby rodiče nemuseli vyhledávat informace 

částečně na webu školy a částečně v elektronických žákovských knížkách. 

- Preventivní programy  

Vedení školy přislíbilo, že se pokusí zveřejňovat anotace preventivních programů, aby byli rodiče 

informování nejen o názvu programu, ale také o jeho obsahu a mohli na něj navázat. Vedení školy 
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spolu se zástupci rodičů rozšíří nabídku preventivních programů pro děti nižších ročníků a 

pravděpodobně také pro rodiče. 

- Exkurze 

Vedení školy sdělilo, že v rámci volby budoucího povolání žáci 8. a 9. tříd absolvující různé exkurze 

do podniků, zařízení, nemocnice a účastní se také burzy škol a veletrhu řemesel. 

- Ekologizace školy 

Téma ekologie je zařazeno do výuky několika předmětů. Ve škole se třídí odpad. Dlouhodobě 

probíhá sběr víček. Škola se každoročně zapojuje do sběru papíru. V letošním roce se několik 

skupin zapojilo také do jarního úklidu, což mělo mezi dětmi pozitivní odezvu. Vedení školy 

informovalo, že v rámci rekonstrukce musel být ukončen ranní sběr papíru. Nadále je ale možné 

papír odvážet do Kovošrotu na Františkově a škola bude na webových stránkách informovat o 

termínu, kdy bude ke škole přistaven kontejner (pravděpodobně na konci května). 

- Volitelné předměty pro žáky 9. třídy 

S ohledem na nízký počet žáků je nabídka volitelného předmětu ze 4 předmětů a to konverzace, 

přírodovědné praktikum, estetická výchova a sportovní výchova. Vedení školy se domnívá, že 

výuka je kvalitní a nabídka je s ohledem na přípravu žáků k přijímacímu řízení dostatečná. 

- Výuka cizích jazyků 

Dle požadavků MŠMT mají žáci 5. tříd splňovat kvalifikaci A1 a žáci 7. tříd kvalifikaci A2. V tuto 

chvíli má vedení školy výsledky části 7. tříd, kde 42 % žáků splňuje kvalifikaci A2, 37% žáků A1 a 

pouze 21% A0. Od 1. 1. 2020 by měl platit nový způsob financování škol, který by umožnil snížit 

počet žáků při výuce cizího jazyka, ale také například matematiky a českého jazyka. V současné 

době na škole probíhá kroužek dopisování v cizím jazyce, děti si píší se žáky z Itálie. Vedení školy 

dále informovalo, že žáci z Rumunska, kteří byli ve škole na výměnném pobytu ERASMUS prošli 

před příjezdem přijímacím řízením a všichni krom školní výuky angličtiny navštěvují privátní 

hodiny. Vedení školy i nadále bude podporovat výměnné pobyty a zahraniční exkurze. 

- Mobilní telefony ve škole 

Vedení školy informovalo, že i nadále platí zákaz používání mobilních telefonů ve výuce. V době 

přestávek pak platí zákaz fotografování a pořizování videa. V případě, že dojde k porušení tohoto 

zákazu, kontaktuje vedení školy rodiče žáka. 

- Rodičovské schůzky 

Od pátých tříd jsou rodičovské schůzky pouze s třídním učitelem a ostatní vyučující musí rodič 

kontaktovat individuálně. Vedení školy se na příští třídní schůzky pokusí stanovit limit na jednoho 

rodiče a v případě závažnějšího problému bude nutné, aby si rodič s vyučujícím domluvil 

individuální schůzku mimo čas třídních schůzek. Nemělo by tak docházet k dlouhým frontám před 

kabinety. Vedení školy upozornilo, že každý rodič může požádat vyučujícího o individuální 

schůzku, kontakty na všechny vyučující jsou uvedeny na webových stránkách školy. Dále vedení 

školy přislíbilo, že děti budou mít před třídními schůzkami vyplněné hodnocení v žákovských 

knížkách, aby byli rodiče informováni ještě před třídními schůzkami. 

- Testy a písemné práce 

Škola je povinna uchovávat testy a písemné práce, proto pokud má rodič dotazy či výhrady ke 

známce, může požádat vyučujícího, který mu test nebo písemnou práci nabídne k nahlédnutí. 

- Doučování 

Doučování nepatří mezi povinnosti vyučujícího, žák nebo jeho rodiče ale mohou požádat i jiného 

pedagoga, který doučování nabízí. 

- Školní bufet 

Vedení školy chce zachovat školní bufet, aby měly děti možnost koupit si ve škole svačinu, protože 

do konce vyučování nemohou opustit budovu školy. Proto vedení školy velmi složitě shánělo 

provozovatele bufetu, který byl i v prvních týdnech ztrátový, proto musel být rozšířen sortiment. 
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Vedení školy se snaží nabídku korigovat, ale zároveň chce bufet i za podmínky prodeje méně 

zdravých věcí zachovat, aby žáci měli možnost si ve škole jídlo zakoupit. 

- Informační třídní schůzky 

V září proběhnou informační třídní schůzky pro celý 1. stupeň. Rodiče zde mohou uhradit kroužky 

a případně další finanční závazky. Vedení školy opět bude informovat třídní učitele, aby s tímto 

úkonem počítali. 

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

- Pochvala za webové stránky školy a školní časopis. 

- Bylo projednáno dosavadní hospodaření spolku. V tuto chvíli nejsou dočerpány všechny položky 

rozpočtu. Vyúčtování proběhne ke konci školního roku. 

- Další jednání zástupců tříd proběhne v září 2019 před plánovaným termínem 1.  informačních 

třídních schůzek (pravděpodobně v úterý 6. 9. 2019 od 17.30 hod.) 

 

Zapsala D. Mochalová 


