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Zápis ze schůzky Sdružení rodičů ZŠ Burešova 

 

 

Datum:  13. září 2016 

Místo konání:  sborovna ZŠ Burešova 

 

Přítomni:   

  

 
 

 
Omluveni:  Monika Jurčíková – 6.B 
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 schůzek Sdružení na Školní rok 2016/2017 

2. Členské příspěvky 

3. Vypracovaný plán na umístění stojanů na kola 

4. Neukončený pronájem Fitness Centra 

5. Umístění šatních skříněk tříd 4.D a 5.D. 

6. Fronty ve Školní jídelně 

7. Rozdílná výše příspěvků na školní pomůcky nakupované školou 

8. Dotazy na vedení školy, diskuse 

 
 
Ad 1. Plán schůzek Sdružení rodičů na školní rok 2016/2017 
 
Harmonogram schůzek je následující: 7.11.2016, 10.4.2017. Na listopadové schůzce bude volen předs

eda, místopředseda a zapisovatel, neboť uplynulo období, na které byli zvoleni.  
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Ad 2. Členské příspěvky 
Na poslední schůzce SRPŠ konané 13.4.2016 byla schválena výše příspěvků SRPŠ na 250,-Kč/žák na 
letošní školní rok. 
 
Ad 3. Vypracovaný plán na umístění stojanů na kola 
Zástupce 2.D pan Martin Rebstöck, vypracoval plán na umístění stojanů na kola, který byl předán 
panu řediteli. 
 
Ad 4. Neukončený pronájem Fitness Centra (FC) 
Nájemce neopustil prostory FC do konce minulého školního roku, jak byl původně žádán. Do konce 
září by mělo být známo stanovisko Městské části (MČ) k této výpovědi, neboť majitel FC se na MČ 
obrátil. Z iniciativy příznivců FC byla vytvořena petice. 
 
Ad 5. Umístění šatních skříněk tříd 4.D a 5.D. 
Šatní skřínky výše uvedených tříd byly přemístěny z budovy B do budovy A (budova 2. stupně) a cca 
18 dětí navštěvujících školní družinu je nemůže využívat. Jejich věci jsou tedy v případě návštěvy 
ranní družiny ponechány v „příruční“ šatně u školní družiny v nezamykatelných skříňkách. Rodiče 
žádali přesun zamykatelných skříněk zpět do budovy B, přesun jiné třídy z 5. ročníku místo 4.ročníku, 
instalaci zamykatelných skříněk.  
 
Ad 6. Fronty ve Školní jídelně 
Bylo poukázáno na fronty ve Školní jídelně, ke kterým došlo v 36. týdnu (2. školním týdnu) a kde děti 
převážně z prvních a druhých tříd stály ve frontě na oběd cca 45minut. Navrhovaným řešením bylo již 
nenavyšovat kapacitu školní jídelny strávníky z okolních škol, když její provoz pro vlastní strávníky 
není flexibilní (jídelnu využívá ke stravování škola Česko-německého porozumění). 
 
 
Ad 7. Rozdílná výše příspěvků na školní pomůcky nakupované školou 
Výše školních příspěvků, které jsou hrazeny rodiči a pořizovány školou jsou kromě 4. a 5. ročníku 
jednotné. U 4. tříd je rozdíl těchto příspěvku až 130,- Kč. U 5. tříd je tento rozdíl pouze ve výši 10,- Kč. 
 
Ad 8. Dotazy na vedení školy: 

a. Umístění stojanů na kola_projekt byl vypracovaný a byl zaslán na MČ. Jednalo se                      

o ekonomičtější variantu, kde by byly nainstalovány standardní stojany na kola. Projekt byl 

vypracován tak, aby umístění stojanů v terénu/zeleni zapadlo. Pan ředitel navrhl, že je určitě 

možné zaslání stanoviska /petice na MČ, aby byla tato záležitost projednána v dřívějším 

termínu. Odpovědnost za zde zaparkovaná kola by byla na vlastníkovi, neboť se jedná             

o veřejné prostranství. 

b. Neukončený pronájem Finess Centra_ diskuse o nájmu započala s vlastníkem FC již v březnu 

2016, kdy škola přistoupila na jeho žádost a prostory měly být vyklizeny ke konci září 2016. 

Během letních měsíců se ale vlastník FC obrátil na radu MČ, aby bylo FC zachováno.                

V současné chvíli má FC výpovědní lhůtu ke konci října 2016. Městská část zadala Studii 

proveditelnosti, která by měla být hotova v půlce října 2016. V této Studii se řeší přistavení 

patra nad jídelnou, která by byla průchozí se školou a kde by škola měla potřebné prostory 

využívané Školní družinou či zastřešení atria. Škola ale potřebuje najít řešení obratem, neboť 

v sychravých dnech bude potřeba zajistit dětem adekvátní prostory, kde by trávily 

odpoledne. Studie proveditelnosti by mohla být s panem místostarostou MČ prodiskutována 

během tohoto týdne. 
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c. Umístění šatních skříněk tříd 4.D a 5.D_ve vchodu B (vchod s recepcí a vchod pro I. stupeň) 

již nebylo místo pro nové skříňky. Věci, které děti navštěvující ŠD ponechají “v příruční” šatně 

jsou pod dohledem vychovatelek a škola za ně zodpovídá. Rodiče se ale obávají možných 

ztrát, a tak byl pan ředitel požádán o zajištění zamykatelných skříněk pro 18 dětí, které by        

v této šatně popřípadě v jejím přilehlém okolí byly umístěny.  

d. Fronty ve školní jídelně_dle sdělení pana ředitele se fronty na začátku školního roku tvoří 

vždy a je otázkou pár dní než vše bude “v zajetých kolejích”. V 2. týdnu byly tyto fronty 

vedením školy zaznamenány a nyní probíhá monitoring, kolik minut děti ve frontách stojí. 

Pan ředitel předpokládá, že po návratu 2. stupně ze Zaškolovací akce se fronty již nevytvoří. 

Pokud by situace nebyla vylepšena, tak by mohlo dojít k úpravě délek přestávek. Rodiče 

poukázali, že možným problémem může být překročení kapacity jídelny. Pan ředitel sdělit, že 

kapacita byla dosažena, ale ne překročena (denně 800 strávníků z naší školy + cca 200-300 

strávníků z cizích zařízení) a věří, že fronty budou maximálně v rozsahu 3-5 minut. Kapacita 

jídelny by mohla být popřípadě rozšířena o pódium a zázemí za pódiem. 

e. Rozdílná výše příspěvků na školní pomůcky nakupované školou_ tento dotaz má být určen 

třídním učitelům, kteří seznam vytvořili 

f. Nedostačující kapacita tělocvičen na odpolední kroužky ŠD či Školního klubu_ bude 

započata diskuse se školou Česko-Německého porozumění, zda by byl možný pronájem jejich 

prostor 

g. Informace, které sdělil pan ředitel: 

 Nestihla se instalace posouvacích dveří u toalet na 1. stupni a instalace odhlučňovacích 

stěn mezi jazykovými učebnami. Realizace přírodní učebny je také ve skluzu. 

 Pedagogický sbor byl rozšířen o nového učitele tělocviku pana Romana Jaroše, jehož 

úvazek je 8 hodin/týden. 

 Škola získala projekt na “3. hodiny TV” – přičemž ta třetí hodina je realizována v rámci 

družiny. Kromě paní družinářek budu mít hodiny na starosti i pedagogové s aprobací 

TV. 

 Dále se škola zapojila do projektu Obědy zdarma, ve kterém budou osloveny sociálně 

slabé rodiny. Tento projekt by měl být realizován od října 2016. 

 Mistrovství v jízdě na kole proběhne na školním hřišti v pátek 16.9.2016, kdy nebude 

možný vjezd do areálu ZŠ. 

 Návrh na využití příspěvku SRPŠ bude vedením školy dokončen v následujících dnech a 

předán předsedkyni SRPŠ. Pak proběhne hlasování per-rollam. 

 

 

Zapsala: Klára Šnajdrová                              Schválila: Adriana Lančok 
 

 


