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Zápis z 14. schůzky Sdružení rodičů ZŠ Burešova 

IČO: 01700031, ZŠ Burešova, Burešova 1130, 182 00 Praha 8 

 

 

Datum:  6.11.2017 

Místo konání:  sborovna ZŠ Burešova 

 

Přítomni:  přítomno 30 zástupců tříd, omluveni 1, nepřítomni 2  

 (viz prezenční listina) 
 
 

Přítomni                 

1.A  
Jana 

Tutarová 

2.A  
Jitka 

Sarnovská  

3.A 
Martina 

Dolejšová 

4.A 
Monika 

Pejsarová 

5.A  
Vladimíra 

Šeflová 

6.A 
Kateřina 

Havránková 

7.A 
Šárka 

Barešová 

8.A 
Simona 
Sůvová 

9.A  
Jindřich 
Kratěna 

1.B 
David  

Jerman 

2.B 
Jan  

Krček 

3.B 
Kateřina 

Jeníčková 
 

4.B 
Hana 

Strieborná 

5.B 
Eva  

Víchová 

6.B  
Jan  

Koukl 

7.B 
Lenka 

Radová 

8.B 
Adriana 
Lančok 

9.B 
Vilém 
Havlík 

1.C 
Kateřina 
Malíková 

2.C 
Jana 

Krulišová 

3.C 
Iveta 

Nikodemová 

4.C 
Petr 

Vajner 

5.C 
Milena 
Ecková 

6.C 
Karel 

Urbánek                             

7.C 
Jana 

Svobodová  

8.C 
Pavlína 
Vítová 

9.C 
 
 

1.D 
Markéta 
Hubová 

2.D 
Jaromír 
Petelík 

3.D 
Martin 

Rebstöck 
 

4.D 
Michaela 
Salvetová 

5.D 
Klára 

Šnajdrová 
    

 
 
 

3.E 
Jan  

Petráček 
      

 
 

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

 

Jednání řídila předsedkyně Ing. Adriana Lančok, Ph.D.: 

 

Program jednání: 

 

1. Schválení zápisu z 13. schůzky Sdružení a zápisu per rollam 1/2017  

2. Plán činností Sdružení rodičů – schválené příspěvky  

3. Příspěvky na rok 2017/2018 – již vybrané  

4. Vyúčtování hospodaření ve školním roce 2016/2017  

5. Informace vedení školy  

6. Dotazy na vedení školy  

7. Diskuse  

 
V úvodu setkání SRPŠ všechny přítomné přivítala předsedkyně sdružení paní Ing. Adriana 

Lančok, Ph.D. Přítomné seznámila s programem setkání.  
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Ad1/ Schválení zápisu z 13. schůzky Sdružení a zápisu per rollam 1/2017 

Zápis z 13. schůzky Sdružení a zápisu per rollam 1/2017. Jednohlasně schváleno. 

Ad2/ Plán činností Sdružení rodičů – schválené příspěvky 
Plán činností na tento školní rok 2017/2018 byl schválen per rollam.  

Ad3/ Příspěvky na rok 2017/2018 

Rodiče měli možnost nahlédnout na aktualizovaný seznam již vybraných a odevzdaných 

příspěvků SRPŠ za každou třídu. K datu 6.11.2017 dosud neodevzdaly příspěvky pouze 3 

třídy. 

Ad4/ Vyúčtování hospodaření ve školním roce 2016/2017 
Paní předsedkyně Sdružení rodičů informovala o hospodaření Sdružení v minulém školním 

roce, dala k dispozici nahlédnout do účetnictví Sdružení.  

Ad5/ Informace vedení školy 

– Pan ředitel, Mgr. Ivo Mlejnecký informoval rodiče o spuštění zkušebního provozu 

závor u vjezdu do areálu. Každý rodič, který si zažádal o čip či více čipů, si je mohl 

vyzvednout po dohodě s paní Krulichovou v podatelně nebo v kanceláři školy. Od 

7.11.2017 probíhá zkušební provoz, tzn. závory již budou spuštěny v určité časové 

intervaly a rodiče budou muset použít čip. V době nejexponovanější budou závory 

otevřeny. Interval, kdy budou závory spuštěny, se bude prodlužovat. Zkušební provoz 

bude probíhat cca 14 dní. V případě, že rodič zapomene čip doma nebo mu nebude 

fungovat, lze volat na podatelnu. Čip je vydáván na SPZ (ta bude snímána kamerou, 

tzn. je nepřenosný na jiné auto). Zároveň musí rodiče mít za předním oknem vozu 

Povolení vjezdu (zelené karty). Více na webu školy. 

– Pan ředitel informoval rodiče o blížící se volbě do Školské rady.  Dosavadní zástupce 

rodičů ve ŠR je paní Matysová. 

– Personální situace v ZŠ Burešova – dosud ještě není zcela vyřešena. ZŠ hledá na 

trvalý plný úvazek učitelku pro 1. stupeň, dále uklízečku. Zároveň je dosud 

neobsazené místo fyzikáře, který by ale od února 2018 měl nastoupit. 

– Paní vychovatelky ze ŠD žádají maminky, které jezdí vyzvedávat děti ze ŠD 

s kočárkem a vjíždějí do auly školy, aby jezdily v čase, kdy děti nevyzvedává tolik 

rodičů. Pak je v šatnách chaos a příliš těsno. 

– Ředitelství ZŠ Burešova oslovila firma, která poskytuje komerční doučování dětem, 

zda by byla škola ochotna ji propagovat na webových stránkách školy. Na doporučení 

Sdružení rodičů nabídne vedení školy této firmě pouze možnost propagace pomocí 

letáků. 

Ad 6/ Dotazy na vedení školy 

Pan ředitel reagoval na dotazy, které mu byly zaslány emailem: 

1) Proč mají děti z 2. třídy odpolední vyučování? 

Odpověď: Děti končí ve 13.30 hod a je to pouze z organizačních důvodů, aby se netvořila 

fronta na obědě. Tuto otázku jsme již řešili při minulém setkání.  

2) Proč je tak přeplněna školní jídelna, proč jí navštěvují žáci cizích škol? 

Odpověď: žáci cizích škol mají domluveno s vedením ZŠ Burešova, že chodí na oběd v 11.00 

hodin. Škola z toho ekonomicky profituje. 
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3) Proč mají děti z nižších tříd někoho jiného na TV a ne třídní učitelku? 

Odpověď: Vše souvisí s dalšími atributy, jako jsou výše úvazku třídního učitele, jeho 

odbornost – speciální pedagog, výuka jazyků – pak se tito učitelé využívají právě na 

výuku jazyků a TV učí někdo jiný, apod. 

4) Stížnost na kvalitu jídel ve školní jídelně: 

Byl přečten email od paní Petrusové adresovaný řediteli školy, kde si rodiče stěžují na 

kvalitu jídel ve ŠJ. Zároveň si stěžují na velké fronty ve ŠJ a nemožnost si přidat. 

Odpověď: Vedení školy a vedení školní jídelny v současné době připravují fotodokumentaci, 

jak má jídlo vypadat. Každý den jsou fotky jídel dostupné dětem i učitelům.  Na jídlo č. 1 

si lze přidat přílohy, na jídla č. 2 a 3 bývá přesně stanovený počet jídel a nelze přidávat.  

Pan ředitel upozornil na různé stravovací návyky žáků a nelze vyhovět všem. Zároveň 

navrhl, aby SRPŠ ustanovilo “ochutnávací komisi”, která bude poživatelnost obědů 

hodnotit. Současně dokladoval vytištěným jídelním lístkem od září 2017 rozmanitost 

polévek a druhých jídel. Navrhl rodičům, aby své nápady na zpestření jídelníčku zasílali 

vedoucí ŠJ. Od 1. září 2017 bylo ve školní jídelně uvařeno přibližně 88 tisíc obědů a pan 

ředitel obdržel tři stížnosti na kvalitu jídel ve ŠJ. 

Další dotazy rodičů na ředitele školy 

1) Zda by šlo rozšířit místo při pořádání vánočního jarmarku, popř. zakázat vstupu 

kočárkům. 

Odpověď: Pan ředitel o tom bude uvažovat, kočárky však vyloučit nechce, u některých 

maminek by to znamenalo znemožnění vstupu na jarmark 

2) Proč dosud nemají v 6. třídě učebnice angličtiny a českého jazyka, mají pouze 1 

učebnici do lavice?  

Odpověď:  Pan ředitel zjistí situaci a podnikne patřičné kroky. 

3) Jak pokračuje akce “bezpečně do škol”? 

Odpověď: V současné době se připravuje výběrové řízení na zhotovitele klecí pro kola a 

koloběžky. Zápis pracovní skupiny projektu Bezpečné cesty do školy ZŠ Burešova 

konané dne 18. 10. 2017 bude k dispozici na stránkách školy v sekci „Sdružení rodičů“. 

Podrobnější info lze najít na: 

www.prazskematky.cz, www.chodcisobe.cz, www.prazskematky.cz/wp-

content/uploads/bcs-navrhy _DSBuresova_2017-10-10.pdf 

4) Rodiče žádají, aby u jmenného seznamu učitelů byly zveřejněny i jejich aprobace na 

webových stránkách školy. 

5) Stížnost skupiny rodičů na pana učitele Romana Jaroše, na jeho chování a 

nedostatečnou odbornou způsobilost.  

Odpověď: Pan ředitel se domluvil se zástupkyní stěžujících si rodičů na osobní schůzce. 

Kontrola hodin pana učitele Jaroše zástupkyní ředitele již proběhla a ještě určitě budou 

následovat další. 

http://www.prazskematky.cz/
http://www.chodcisobe.cz/
http://www.prazskematky.cz/wp-content/uploads/bcs-navrhy%20_DSBuresova_2017-10-10.pdf
http://www.prazskematky.cz/wp-content/uploads/bcs-navrhy%20_DSBuresova_2017-10-10.pdf
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6) Dotaz na klasifikaci výkonů při tělesné výchově.  

Odpověď:  Pan učitel David Jaroš sestavil tabulky na základě výkonů žáků, kterými by se měl 

tělocvikář při klasifikaci řídit. Hodnocení je následovné: 5 – dítě odmítne výkon provést, 

4 – dítě začne, ale nedokončí, 3-1 dle výsledku výkonu dítěte. 

7) Při podpisu Prohlášení předání čipů rodiče podepisují, že přebírají “zodpovědnost za 

případné škody způsobené vadou čipu, technickou závadou na závavorovém 

systému…”  

Odpověď: Pan ředitel vysvětlil, že pokud se bude jednat o prokazatelnou závadu závorového 

systému, bude samozřejmě s řidiči vše potřebné řešit. 

8) Proč jsou děti v rámci školní družiny i v jiných třídách?  

Odpověď:  Vše je nutné z organizačních a kapacitních důvodů. 

9) Proč na vyšším stupni nemigrují učitelé za dětmi, ale děti chodí na každou hodinu do 

jiné učebny?  

Odpověď: Pan ředitel vysvětlil, že existuje dvojí pojetí tohoto problému: buď dítě celý den 

sedí ve třídě a odborný učitel chodí do tříd za dětmi a nosí učební pomůcky tam nebo 

migrují děti do odborných učeben, kam se nemusí učební pomůcky nosit. Děti mají vice 

pohybu a učení je komplexnější, neboť učitel má dostatek učebních pomůcek. 

10) Proč nemají děti dvojí učebnice, v současnosti mají těžké aktovky?  

Odpověď: Dvojí učebnic pro každé dítě je z kapacitních a finančních důvodů nemožné. Škola 

by musela zakoupit dvoje učebnice, ale děti by je neměly kam ukládat. Nabádal rodiče, ať 

dětem aktovky kontrolují, zda nenosí zbytečnosti. 

 

Ad 7/ Diskuse 

1) Zástupkyně 2. A byly pověřeny rodiči k jednání s p. ředitelem, aby s ním 

prodiskutovaly dotazy týkající se hledání stálé vyučující pro třídu. Kvalifikovanou paní 

učitelku se prozatím nepodařilo sehnat, situace se řeší dočasným zástupem. 

2) Paní učitelka Kubátová, která má na starost Jarmark, by ráda poděkovala za to, že 

Sdružení rodičů odsouhlasilo stejnou výši příspěvku pro I. i II. stupeň. 

3) Předsedkyně Sdružení požádala rodiče o pomoc při pořádání Jarmarku, který se letos 

uskuteční 23.11.2017.  

 

 

Ve 20:30 hod. paní A. Lančok jednání ukončila. 

 

 

 

Zapsala: Hana Strieborná     Schválila: Adriana Lančok 


