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Zápis ze schůzky Sdružení rodičů ZŠ Burešova 
 
 
Datum:  13. dubna 2015 
Místo konání:  sborovna ZŠ Burešova 
 
Přítomni:    
 

Přítomni                 

1.A 
(Daniela 
Fialová) 

2.A 
(Barbora 
Urbánková) 

3.A 
(Renata 
Ježková
) 

4.A (Šárka 
Barešová) 

5.A  
(Zuzana 
Vincíková) 

  
7.A  
(Eva 
Kurková) 

    

 
2.B  
(Eva 
Víchová) 

 
4.B (Monika 
Jurčíková) 

5.B 
(Adriana 
Lančok) 

  
7.B 
(Hana 
Macková) 

    

1.C  
(Petr 
Vajner) 

2.C  
(Milena 
Ecková) 

 
 4.C  
(Jana 
Svobodová) 

 5.C 
(Pavlína 
Vítová) 

   
8.C  
(Eva 
Nechlebová) 

9.C 
(Zuzana 
Vincíková) 

1.D 
(Michaela 
Salvetová
) 

2.D  
(Klára 
Šnajdrová) 

        

 
 
 
Omluveni:  Monika Pejsarová, Monika Jurčíková, Dana Pexidrová 
Hosté:  Mgr Bc. Ivo Mlejnecký – ředitel ZŠ Burešova (dále jen ředitel) 
 
 
 
Jednání Sdružení rodičů ZŠ Burešova (dále jen SR) řídila paní předsedkyně Adriana Lančok: 
 
Programem jednání SR byly následující body: 
 

1. Plán činností Sdružení na II.pololetí (příští schůzka, výše příspěvků SRPŠ,    
                      příspěvky na Den dětí a Sportovní den) 
2. Informace vedení školy 
3. Dotazy na vedení školy, diskuse 

 
 
Ad 1. Plán činností Sdružení na II. pololetí (příští schůzka, výše příspěvků SRPŠ, příspěvky na Den 
dětí) 
Příští schůzka bude uskutečněna 7.9.2015. Byla odsouhlasena výše příspěvků SRPŠ na 200,-Kč, která 

bude platná pro školní rok 2015/2016. Bylo jednohlasně odsouhlaseno navýšení poskytnutých 

příspěvků na Den dětí pro 1. stupeň a Sportovní den pro 2. stupeň (odměny) z původních 20,- Kč/žák 

na 25,-Kč/žák. 
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Ad. 2. Informace vedení školy 
Pan ředitel zástupce tříd informoval o následujím: 

• Zápis do 1. tříd_ byl zaznamenán velký zájem o navštěvování 1. tříd na naší škole (cca o 1/3 

více dětí než v předešlém školním roce), a proto bude otevřeno 5 tříd. Upřednostněni byli 

rezidenti Prahy 8 a ti předškoláci, jejichž sourozenci jiz naši školu navštěvují. 28 dětí bylo 

odmítnuto. Z důvodu velkého zájmu bude rozšířen provoz družiny v příštím školním roce. 

Rodiče budoucích prvňáčků projevili zájem i o číselné hodnocení dětí, takže v příštím roce 

budou některé první třídy hodnoceny slovně a některé číselně. 

• Hřiště_ práce opět pokračují a jejich předpokládaný konec by měl být na konci dubna 2015, 

kdy bude žákům plně k dispozici. 

• Vjezd aut do areálu ZŠ_ vedení ZŠ Žernosecká bylo požádáno o spolupráci ohledně 

nebránění vjezdu do areálu naší školy. Tato žádost byla uveřejněna na internetových stránkách 

ZŠ Žernosecká, na vývěsních tabulích i jako extra žádost v informačních notýskách všech 

žáků této školy. 

• Školská rada_ byla nově zvolena. První schůzka proběhne 22.4.2015. 

• Projekt Comenius_podporuje partnerství škol, v rámci kterého naše škola nyní hostí 

zahraniční účastníky. Zaměřením letošního ročníku je pozorování klimatických změn. Pro 

studenty byl přichystán pestrý program_ přijetí u starosty městské části Praha 8, návštěva 

Terezína, Pražského hradu či Mosteckých uhelných pánví. V dalších letech by měly být 

takového programy realizovány pomocí internetových aplikací. Pan ředitel moc děkoval 

rodinám, které zahraniční studenty ubytovaly. 

• Výzva ohledně sběru víček_naše škola byla oslovena ohledně sběru víček pro Johanku 

z Vyššího Brodu, která je upoutána na invalidní vozík. Sebraná víčka by byla použita na 

zajištění zdravotních pomůcek pro Johanku (v současné chvíli končí víčka ve sběru).  

• Plavání_v příštím školním ruce bude nadále realizováno v plaveckém bazénu Šutka. 

• Personalistika_hledají se 2 paní učitelky z důvodu odchodu stávajících do důchodu resp. na 

mateřskou dovolenou. 

• Organizace konce školního roku_pan ředitel zatím nezvažuje poskytnutí ředitelského volna 

ve dnech 29.- 30.6.2015. Učebnice budou vybrány do pátku 26.6.2015. Vysvědčení bude 

předáno v úterý 30.6.2015. Děti budou na základě žádosti rodičů uvolňovány z posledních 

dvou dní školní docházky. Vysvědčení by v tomto případě bylo předáno v pozdějším termínu 

nebo až v září. Pokud by došlo ke změnám, tak by byla po tyto dny zajištěna školní družina 

(poskytnutí teplého oběda v tomto případě nebude možné). 

 

Ad 3. Dotazy na vedení školy, diskuse 
� Rozdělení pedagogů do 1. tříd_ v současné chvíli toto rozdělení není známo,   

neboť budou přijmuti noví pedagogové do řad učitelského sboru. 

� Organizace nového školního roku_ rodiče žádali, zda by bylo možné znát konce 

vyučování jednotlivých tříd koncem měsíce srpna. Pan ředitel potvrdil, že tyto informace 

budou zveřejněny na konci srpna na webovských stránkách školy. 

� Řádné oznámení o zrušení kroužku z důvodu jeho nenaplnění_pan ředitel byl 

požádán, aby byli rodiče řádně informováni o zrušení kroužku z důvodu nízkého zájmu a aby 
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bylo možné děti přihlásit do náhradních kroužků, které probíhají. Byl zaznamenán případ, že 

toto zrušení bylo oznámeno pouze dětem.  

� Přerozdělování žáků 5.tříd_ Míra přerozdělení žáků záleží na počtu studentů, 

kteří odejdou na gymnázia. Již letos byl zaznamenán velký zájem žáků z okolních čtvrtí/ 

vesnic o studium na 2. stupni naší školy, takže by k přerozdělování nemělo dojít. 

� Rozšíření placených kroužků_z důvodu velkého zájmu stávajícíh žáků                 

a z důvodu očekávané zvýšené poptávky během příštího školního roku byl pan ředitel 

požádán, zda by nemohly být osloveny sportovní instituce z blízkého okolí (plážový 

volejbal_Beachklub Ládví, sebeobrana_Krav Maga, atletika případně další), které by zajistily 

dětem sportovní vyžití v odpoledních hodinách včetně odvedení a přivedení dětí z/do družiny.  

Tyto kroužky by byly placené. Důvodem této žádosti jsou přeplněné kroužky. Pan ředitel 

přislíbil projednání sportovních aktivit.  Dále zástupce tříd seznámil s myšlenkou, že by 

kroužky příští rok začínaly příští ve dvou časech, tj. v kroužku by bylo méně dětí a tím pádem 

by se zvýšila jeho efektivita. 

� Zvýšení úrovně TV na 1.stupni_tímto bodem se bude vedení školy zaobírat.  

� Hodnocení žáků na 2. stupni_byl podán dotaz, zda nebude realizováno on-line 

hodnocení, které je nyní zaznamenáváno pouze papírovou formou a někdy je vyplňováno 

s prodlevou. Pan ředitel informoval, že škola používá systém SAS. Od září 2015 by měla být 

na 2. stupni zavedena elektronická ŽK (papírová ŽK bude zatím používána paralelně). Během 

dalších let by mělo být používání elektronické ŽK rozšířeno i na 1. stupni.  

� Žádost o označování učeben během třídních schůzek_rodiče žáků 2. stupně požádali pana 

ředitele o označení učeben a kabinetů jménem pedagoga, kterého je možné v dané místnosti 

navštívit. Další možností je umístění plánku u vchodu do školy v den konání třídní schůzky. 

Pan ředitel toto označení do příští třídní schůzky přislíbil. 

� Kontrola hlav před odjezdem na ŠvP_ bylo navrženo, aby byla kontrola výskytu vší 

prováděna den před odjezdem na Školu v přírodě, Zážitkový kurz atd. a ne před nástupem do 

autobusu.  

 

 

Zapsala: Klára Šnajdrová    Schválila: Adriana Lančok 
 

 


