
Zápis ze schůzky Sdružení rodičů ZŠ Burešova Praha 8, 

konané dne 6. června 2012 v ZŠ Burešova Praha 8 
  

Začátek : 18,00 hodin  

Přítomni : Zástupci tříd 1.B, 2.A, 2.B, 2.C, 3.A, 3.C, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 5.C, 6.B, 7.A, 8. 

B. 

Omluveni:  

 

Mimořádná schůzka Sdružení byla svolána z iniciativy pana Mgr. Ivo Mlejneckého, 

vítěze výběrového řízení na funkci ředitele ZŠ Burešova. 

 

 

Na začátku schůzky se ujal slova pan ředitel Mgr. Jaroslav Šupka, kdy představil členům 

sdružení, Mgr. Ivo Mlejneckého, kterému předal slovo. Mgr. Mlejnecký poděkoval panu 

řediteli i sdružení za možnost promluvit na této schůzce. Následně zodpověděl základní 

otázky, které byly základním předmětem schůzky. 

 

1. Představení nového ředitele, předchozí zkušenosti v oblasti spolupráce se zástupci 

rodičů 

Mgr. Mlejnecký stručně seznámil členy sdružení se svojí dosavadní pedagogickou praxí. 

Zdůraznil svoji dosavadní dobrou zkušenost s úzkou spoluprací s Radou školy, Sdružením 

rodičů i rodiči. V tomto by chtěl pokračovat i na naší škole. 

 

2. Představení konceptu/projektu vedení školy pro následující období 

Následující školní rok bude pro nového ředitele rokem, kdy se bude zevrubně seznamovat 

s chodem školy a vzdělávacím programem přímo v praxi. Z tohoto důvodu by nerad 

předznamenával nějaké změny předem. Případné, změny bude pečlivě zvažovat a konzultovat 

se svými zástupci, učitelským sborem, Školskou radou a Sdružením rodičů. 

 

3. Jaké priority budou stanoveny pro příští období 

Viz ot. č. 2. Dále se Mgr. Mlejnecký bude zasazovat o rozšíření Rady školy, určitou změnu by 

uvítal ve výuce cizích jazyků. Značné rezervy vidí ve výuce a používání informačních 

technologií. 

 

4. Personální obsazení – složení a počet zástupců, učitelský sbor 

Zásadní personální změny nový ředitel nechystá. Počet svých zástupců ponechá na třech, kdy 

jedním z nich bude nová kolegyně Ing. Dana Palátová, která též přichází odjinud a dosud není 

se ZŠ Burešova nijak spjata. Dohodl se s dosavadním ředitelem Mgr. Šupkou, že jeho 

pracovní poměr po skončení funkčního období ve škole pokračovat nebude. Stejně tak zahájil 

jednání s bývalou zástupkyní Mgr. Rybářovou o možné dohodě na skončení jejího pracovního 

poměru, toto jednání však ještě není ukončeno. 

 

 

5. Plán spolupráce se Sdružením na naší škole 

Pan Mgr. Mlejnecký by rád navázal úzkou spolupráci se Sdružením rodičů. Je otevřený 

diskusi o aktuálních tématech. Velmi rád bude docházet na schůzky Sdružení a jeho zástupce 

bude seznamovat s aktuálním děním na škole. 

 

 

 



Následně byla otevřena diskuse 

 

Výuka jazyků na škole – plánovaný systém/kvalita stávající výuky jazyků, první i druhý 

stupeň, názor na zařazení druhého cizího jazyka do výuky 

Mgr. Mlejnecký opakoval, že se nejprve musí více seznámit s problematikou výuky jazyků na 

škole. Pro následující školní rok neplánuje zásadní změny. Dovede si však představit, že 

výuka cizího jazyka s rodilým mluvčím by probíhala formou kroužku průběžně úzce 

propojeného na výuku. Oproti současnému stavu tak při zachované ceně získají rodiče pro své 

děti hodinu výuky cizího jazyka navíc. 

 

 

Otázka zateplení školy 

Městská část Praha 8 přislíbila provést zateplení budovy školy. Stále se však čeká na evropské 

dotace. Pokud tyto dotace nebudou proplaceny, k zateplení dojde nejdříve v roce 2014. 

 

Otázka skupinového vyučování 

Bude upřesněno. 

 

Větší počet zájmových kroužků 

Nové vedení školy se nebude bránit nabídnout vedení kroužků studentům vysokých škol nebo 

rozšířit kroužky o placené. 

 

Sdružení rodičů poděkovalo Mgr. Mlejneckému za jeho iniciativu při svolání schůzky, 

informace a plány nového vedení školy pro následující školní rok. 

 

Po odchodu pana ředitele a Mgr. Mlejneckého pokračovala schůzka sdružení. 

 

Zástupci rodičů se dohodli na programu první schůzky Sdružení ve školním roce 2012/13 

 

1. Schválení nových stanov Sdružení 

2. Volba vedení 

3. Schválení akcí, které bude Sdružení podporovat 

4. Schválení výše příspěvku Sdružení 

 

Příští schůzka Sdružení: 10. 9. 2012 v 18.00 hodin v budově školy ZŠ Burešova 

 

Schůzka skončila ve 20.00 hodin 

 

 

 

V Praze dne 6. června 2012 

 

Zapsal: Martin Černý     Zápis ověřil: Jan Procházka 

 


