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Zápis ze 3. schůzky Sdružení rodičů ZŠ Burešova 

 
 

Datum:  6. ledna 2014 

Místo konání:  sborovna ZŠ Burešova 

 

Přítomni:   

Přítomni 

1.A   3.A 4.A 5.A 6.A     
 1.B 2.B 3.B 4.B 5.B     8.B   

1.C 2.C 3.C   5.C     8.C   

1.D                 

 

Omluveni:  paní Diana Brožová (8.A) 

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

 

Jednání Sdružení rodičů ZŠ Burešova (dále jen Sdružení) řídila paní předsedkyně Adriana 

Lančok: 

 

Program jednání schůzky Sdružení byl následující: 

 

1. Volba zapisovatele 

2. Volba místopředsedy 

3. Informace vedení školy 

4. Dotazy na vedení školy 

5. Finanční zpráva 

6. Schválení finančního příspěvku škole pro II. pololetí školního roku 2013/14 

7. Zpráva o činnosti Sdružení v uplynulém období  

8. Zpráva o plánovaných akcích Sdružení 

9. Stanovy Sdružení (informace, diskuse) 

10. Diskuse 

 

Ad 1. Volba zapisovatele 

Zapisovatelkou byla všemi zúčastněnými zvolena paní Klára Šnajdrová (1.D). 

 

Ad. 2. Volba místopředsedy 

Místopředsedkyní byla jednomyslně zvolena paní Milena Ecková (1.C). 

 

Ad 3. Informace vedení školy 

Pan ředitel seznámil zástupce Sdružení s následujícími tématy: 

1. Předpokládaný program Oslav 40. výročí založení školy 

2. Stav přestavby školy 

3. Nové vybavení učeben/školy 

 

Ad 3.1. Předpokládaný program Oslav 40. výročí založení školy 
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Termín: 15.4.2014 se začátkem: 13:00 či 14:00hod 

Program: vystoupení žáků; prohlídka školy pro širokou veřejnost (některé třídy budou 

zpřístupněny); výstava retro a stávajících fotografií interiéru školy, žáků apod.;  soutěže pro 

děti.  

Součástí Oslav bude i Velikonoční jarmark, kde budou žáci prodávat vytvořené výrobky. 

Občerstvení: vepřové hody, chlebíčky, sladké pochutiny (pan ředitel sdělil, že část bude 

pořízena z finančních prostředků školy a zároveň požádal i o oslovení rodičů, zda by mohli 

upéci bábovku, štrúdl…). Měla by být k dispozici i čajovna a kavárna. 

Propagace akce: extra vydání školního časopisu či Almanachu 

Financování akce: pan ředitel měl zatím pouze hrubý odhad předpokládaných financí. Akce 

bude financována z rozpočtu školy, příspěvku Sdružení a prodeje upomínkových předmětů 

školy. Bude požádána i Městská část Prahy 8 o pomoc se zajištěním této akce. 

 

Škola by v souvislosti s touto akcí uvítala následující pomoc: 

a) Zapůjčení fotek školy, tříd, apod.  - od jejího vzniku až po současnost 

b) Informaci o tom, zda některá známá osoba nestudovala na ZŠ 

c) Donesení občerstvení (štrúdl, bábovka…) – bude poskytnut kontakt na paní učitelku, 

která bude mít koordinaci občerstvení na starosti 

d) Poskytnutí drobných dárků na soutěže pro žáky (drobné předměty, bonbóny…) 

 

Ad 3.2. Stav přestavby školy 

Pan ředitel informoval, že již byla vyměněna všechna okna a dveře. Střešní pokrývka byla 

vyměněna na většině ploch – schází malé chodby. V tělocvičnách byly vyměněny radiátory a 

topit se začne v příštích dnech. Nyní zde probíhá úklid, takže pan ředitel požádal rodiče 

prostřednictvím Sdružení o shovívavost se skutečností, že děti jsou z pobytu v tělocvičně 

„špinavé“. V současné chvíli se také dodělávají nedodělky: chybějící žaluzie (předpokládané 

dokončení do 17.1.2014), seřizují se křídla oken. 

Dalším předmětem rekonstrukce bude velká družina, malování zbývajících fasád a 

kompletní malování interiérů, revize hromosvodu a výměna podlahy ve velké tělocvičně. 

 

Ad 3.3. Nové vybavení učeben/školy 

Počítačová učebna byla vybavena novými počítači, které jsou již žákům k dispozici. Všem 

žákům druhého stupně budou na konci ledna 2014 vyměněny šatní skříňky. Na jaře dojde 

k výměně nábytku v učebně a přibudou interaktivní tabule ve třídách. 

 

Ad 4. Dotazy na vedení školy 

Ředitel školy odpovídal na dotazy a připomínky rodičů: 

A. LOGO školy umístěné na budově - pan ředitel sdělil, že logo školy (červená 

beruška) a státní znak budou na budově umístěny. V současné chvíli se řeší způsob a 

místo jejich umístění. 

B.  NÁBYTEK ve třídách – pan ředitel slíbil, že od příštího školního roku dojde 

k obměně nábytku i ve všech učebnách 2. stupně. 

 

Ad 5. Finanční zpráva 

Finanční zpráva nebyla prodiskutována, neboť ještě nebyly známy výsledky hospodaření 

v prvním pololetí školního roku 2013/2014. 
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Ad 6. Schválení finančního příspěvku škole pro II. pololetí školního roku 2013/14 

Výše finančního příspěvku byla schválena již na schůzce Sdružení konané 15. listopadu 2013. 

Příspěvek na Oslavu výročí nebyl zahrnut, neboť v listopadu nebyl znám finanční předpoklad. 

Pan ředitel přislíbil jeho předložení co nejdříve. 

 

Proběhlo hlasováno o tom, že Sdružení poskytne příspěvek ve výši 1.000 Kč každé třídě, 

která se zúčastní Velikonočního jarmarku pořádaného v termínu Oslavy výročí založení 

školy. Tyto prostředky budou využity na vytvoření výrobků, které žáci prodají, a jejichž 

výtěžek jim připadne. V rámci podpory „sociálního cítění“ bude minimálně 10% z třídních 

výtěžků věnováno na sbírku pro indisponované dítě, které bude ve spolupráci se Sociálním 

odborem vybráno. Poskytnutí vyššího příspěvku než 10% z výtěžku závisí pouze na 

rozhodnutí žáků dané třídy. 

 

Ad 7. Zpráva o činnosti Sdružení v uplynulém období  

Předsedkyně Sdružení informovala přítomné o jednáních s ředitelem školy o návrhu Oslav.  

 

Ad 8. Zpráva o plánovaných akcích Sdružení 

Byl navržen nový termín pro schůzku Sdružení, neboť ten původní připadl na 14.4.2014, tj. 

pouze jeden den před Oslavou založení školy. Novým termínem bude 19.5.2014. 

 

Ad 9. Stanovy Sdružení (informace, diskuse) 

Stanovy byly zaslány všem zástupcům SR s dostatečným předstihem. Úpravy, na kterých se 

Sdružení dohodlo, a které budou ve Stanovách provedeny: 

a) 1. Základní ustanovení bude doplněno sídlo klubu do poslední věty 

b) 5. Bod „Členství rodičů žáků školy“ bude rozšířeno na „Členství rodičů/zákonných 

zástupců žáků školy“ 

c) 6. Na konec tohoto bodu bude dodána zmínka o tom, že potvrzení o zaplacení 

poplatku na SRPŠ bude k dispozici na vyžádání, popřípadě bude dokladem listina od 

pokladníka dané třídy. 

d) 7. Poslední věta „Dokladem o jejich členství je členský průkaz klubu.“ Bude 

vyškrtnuta. 

Předmětem diskuse je svolání valné hromady – kdy, kdo? 

Předsedkyně připraví nový návrh stanov ve spolupráci s místopředsedkyní. Ten bude 

diskutován mailem a předložen na schválení na příští schůzce Sdružení. 

 

Ad 10. Diskuse 

Na schůzce bylo také odsouhlaseno, že budou požádáni rodiče o zajištění občerstvení, které 

by bylo v průběhu oslavy prodáváno. Výtěžek z prodeje by pak připadl žákům třídy. 

 

Zástupci Sdružení požádali paní předsedkyni o zjištění, kde bude realizována Oslava 

v případě deštivého počasí. 

Zároveň bylo i apelováno na zajištění pití pro příchozí veřejnost, aby nedošlo k jeho 

nedostatku jako při Vánočním jarmarku. 

 

 

 

Zapsala: Klára Šnajdrová    Schválila: Adriana Lančok 


