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Zápis z 11. schůzky Sdružení rodičů ZŠ Burešova 

 

Datum:  7. listopadu 2016 

Místo konání:  sborovna ZŠ Burešova 

 

Přítomni:  Přítomno 23 zástupců tříd 

 (viz prezenční listina) 

 

 

Přítomni                 

1.A 

(Vladimíra 

Šeflová) 

2.A 

(Martina 

Dolejšová) 

3.A 

(Monika 

Pejsarová) 

4.A 

(Vladimíra 

Šeflová) 

5.A 

(Renáta 

Ježková) 

6.A 

(Petr 

Znamenáček) 

7.A 

 

8.A 

 

9.A 

(Eva 

Kurková) 

1.B 

 

2.B 

(Kateřina 

Jeníčková) 

3.B 

(Hana 

Strieborná) 

 

4.B 

(Eva 

Víchová) 

5.B 

(Dana 

Pexidrová) 

6.B 

7.B 

(Adriana 

Lančok) 

8.B 

 

9.B 

(Hana 

Macková 

1.C 

(Jana 

Krulišová) 

2.C 3.C. 

4.C 

(Milena 

Ecková) 

5.C 

(Hana 

Strieborná) 

6.C                              

(Jana 

Svobodová) 

7.C 8.C  

1.D 

(Jaromír 

Petelík) 

2.D 

(Martin 

Rebstöck 

3.D 

(Michaela 

Salvetová) 

 

4.D 

(Klára 

Šnajdrová) 

5.D 

(Jan 

Koukl) 
    

 

2.E 

(Jan 

Petráček) 

       

 

 

Hosté:  Mgr Bc. Ivo Mlejnecký – ředitel ZŠ Burešova (dále jen pan ředitel) 

 

Omluveni: 

1. Dana Pexidrová (5.B), udělila plnou moc pro jednání Adrianě Lančok 

 

Jednání řídila předsedkyně Adriana Lančok: 

 

Program jednání: 

 

1. Volba předsedy, místopředsedy a zapisovatele Sdružení rodičů 

2. Plán činností Sdružení rodičů na druhé pololetí 2016/2017 

3. Vánoční Jarmark, informace, organizace 

4. Informace vedení školy 

5. Dotazy na vedení školy 

6. Diskuse a různé  
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Ad1, Volba předsedy, místopředsedy a zapisovatele Sdružení rodičů 

V úvodu setkání Sdružení rodičů (dále jen Sdružení) proběhla volba předsedy Sdružení, 

nového místopředsedy a zapisovatele. Do funkce předsedy byla navrhnuta paní Ing. Adriana 

Lančok, Ph.D., do funkce místopředsedy paní Martina Dolejšová a do funkce zapisovatele 

Hana Strieborná. 

 

Volba předsedy Sdružení rodičů: 

PRO  22  

PROTI  0 

ZDRŽEL SE 1 

 

Volba místopředsedy Sdružení rodičů: 

PRO  22 

PROTI  0 

ZDRŽEL SE 1 

 

Volba zapisovatele Sdružení rodičů: 

PRO  22 

PROTI  0 

ZDRŽEL SE 1 

 

Do funkce předsedy byla zvolena paní Ing. Adriana Lančok, Ph.D., do funkce místopředsedy 

paní Martina Dolejšová a do funkce zapisovatele Hana Strieborná. 

 

Ad2, Plán činností Sdružení na druhé pololetí 2016/2017 

Paní Ing. Lančok informovala přítomné rodiče o návrhu rozpočtu na druhé pololetí. Původně 

proběhlo hlasování per rollam o návrhu rozpočtu na první pololetí, ale pro malý počet 

hlasujících bylo hlasování neplatné a na 11. schůzce proběhlo hlasování o rozpočtu na celý 

školní rok  2016/2017. Přítomní podpořili návrh rozpočtu na první pololetí 64 700,- a druhé 

pololetí 57.120,- Kč. 

 

Rozpočet na 1. a 2. pololetí 2016/2017: 

PRO  23 

PROTI  0 

ZDRŽEL SE 0 

 

Rozpočet na školní rok 2016/2017 byl schválen. 

 

Ad3, Vánoční jarmark: 

Paní učitelka Změškalová prosí rodiče o pomoc při přípravě kaváren, které budou fungovat 

při vánočním jarmarku a budou je zajišťovat žáci 2. stupně ZŠ. Prosí rovněž o pečené 

příspěvky, popř. pomoc při vaření kávy a čaje. 

Zároveň vyjádřila přání o navýšení příspěvku Sdružení na vánoční jarmark pro 2. stupeň o 

500,- Kč na třídu. Po diskuzi byl navržen příspěvek 1.200,- Kč na vánoční jarmark pro každou 

třídu ZŠ. 

 

PRO  23 

PROTI  0 

ZDRŽEL SE 0 
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Ad4, Informace vedení školy: 

a) Pan ředitel informoval rodiče o proběhlém projektu Edison. Jednalo se o setkání dětí 

se zahraničními studenty z různých zemí světa. Děti měly možnost si anglicky 

popovídat o specifiku dané země. 

b) Dále pan ředitel upozornil na problémy s personálním obsazením školní jídelny pro 

vysokou nemocnost a požádal rodiče o trpělivost. Po dobu, kdy bude ve školní 

kuchyni málo personálu, budou se vařit pouze 2 jídla. Vynechá se nabídka číslo 3. 

c) Byl schválen projekt na přírodní učebnu ve školním altánu.  

d) Elektronické žákovské knížky: v současnosti fungují na 2. stupni, pan ředitel přijal 

požadavek i z 1. stupně na zavedení elektronických žákovských knížek. Tomuto 

požadavku by mělo být vyhověno od února 2017. Rodiče, kteří budou chtít zachovat 

papírovou formu žákovských knížek, budou tu možnost mít také. 

e) Pan ředitel se rovněž vyjádřil k dotazu rozdílných plateb za učební pomůcky ve 4. 

ročnících. Některé paní učitelky čerpaly ještě zásoby z loňského školního roku, tudíž 

měly menší požadavky a tím i nižší rozpočet na rok letošní. 

f) Pan ředitel všechny rodiče srdečně pozval na vánoční jarmark, který se koná 

24.11.2016 od 16.00 hodin. 10% ze zisku poskytne každá třída na charitativní akci.   

g) Problém se zašupovacími dveřmi u toalet v hale u „pohárů“ ještě není realizován, 

neboť dodané zboží bylo nekvalitní. Náprava by měla být provedena v nejkratší 

možné době. 

h) Prostory v rámci školní jídelny, které mělo pronajato Fitness studio, jsou již vyklizeny 

a probíhá rekonstrukce. V tomto prostoru budou probíhat některé kroužky a část 

tělesné výchovy. 

i) Pan ředitel rovněž požádal prostřednictvím zástupců tříd rodiče, aby respektovali 

pravidla školní družiny a snažili se pomoci vychovatelkám o co nejklidnější průběh 

vyzvedávání dětí. Prosí o eliminace časů vyzvedávání, a to 13:45-14.00 (děti se třídí u 

šaten na kroužky) a 15.00-15.10, kdy kroužky ve ŠD končí. Většinou je dětí mnoho, 

v šatnách je rušno a rodiče musí dlouho čekat na děti. 

j) V pátek 18.11.2016 nebude ředitelské volno, děti půjdou do školy. Lze uvolnit dítě 

z rodinných důvodů. 

k)  Stojany na kola: pan ředitel kontaktoval zaměstnance Odboru pro nemotorovou 

dopravu, emailová komunikace ze strany odboru však zatím utichla. 

 

 Ad5, Dotazy na vedení školy: 

a) Opakovaně se ve škole objevily vši, rodiče požadují ze strany školy kontrolu 

pracovníka školy, neboť někteří rodiče pravidelnou domácí kontrolu neprovádí. 

b) Rodiče by prosili kontakt na pana učitele Romana Jaroše, chybí na webových 

stránkách. 

c) Rodiče si opakovaně stěžují na kvalitu kroužků v rámci školní družiny. 

d) Prosba rodičů dětí z 4. D, které mají skříňky na 2.stupni, aby si mohly dojít do skříněk 

i v případě, kdy je 2.stupeň uzavřen.  
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e) Dotaz na uzavírání školy. 

Ad6, Diskuze 

a) Pan ředitel vyhověl rodičům, osloví paní vychovatelku (Neumaerovou), aby dětem ve 

všech třídách kontrolovala hlavy. Je však nutné jí za tento úkon uhradit odměnu 

(odsouhlaseno jednoznačně, že bude hrazena z příspěvků SRPŠ) a pan ředitel 

požaduje podpisy od všech rodičů, že s danou kontrolou souhlasí. Dále upozornil, že 

na webových stránkách je odkaz, jak postupovat při výskytu vší a roupa dětského u 

dětí. 

b) Kontakt na pana učitele Romana Jaroše bude zajištěn. 

c) Podle slov pana ředitele se kvalita kroužků, které probíhají v rámci školní družiny, 

výrazně zlepšila. Pokud chtějí děti dělat nějaký sport či zájmovou činnost na 

profesionální úrovni, musí si najít kroužek, který vede profesionál.  

d) Pan ředitel potvrdil, že lze kontaktovat přes podatelnu pana školníka, který skříňku 

zpřístupní. 

e) Škola se nadále uzavírá v 7.25 hod. z bezpečnostních důvodů. Následně bude otevřena 

mezi 7.40 – 8 hod.   

f) Dále paní předsedkyně informovala rodiče o výsledcích sběrové akce v prvním 

pololetí, vybralo se celkem 6.122,5 kg papíru a 98,5 kg hliníku. 

g) Další schůzka Sdružení rodičů se bude konat 10.4.2017 v 18 hod ve sborovně školy. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Hana Strieborná     Schválila: Adriana Lančok 


