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Zápis ze schůzky Sdružení rodičů ZŠ Burešova 

 

Datum:   18. listopadu 2013 v 18.00 h 

Místo konání:   sborovna ZŠ Burešova 

 

Přítomni: 1.A, 1.B, 1.C, 1.D, 2.A, 2.B, 2.D, 3.A, 3.B, 3.C, 4.A, 4.B, 4.C, 5.A, 5.B, 5.C, 8.A, 

8.B, 8.C, 9.B pí. Anna Rybová, p. Martin Černý 

 

Omluveni: Paní Kvasničková 9.A 

 

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

 

 

 

Jednání Sdružení rodičů ZŠ Burešova (dále SR) probíhalo dle následujícího programu a 

zasedání řídil dosavadní místopředseda SR pan Martin Černý. 

 

1. Volba zapisovatele  

2. Zpráva o činnosti sdružení ve školním roce 2012/13  

3. Finanční zpráva o hospodaření ve školním roce 2012/13  

4. Finanční zpráva hospodaření v I. pololetí školního roku 2013/14  

5. Předpokládané finanční náklady pro II. pololetí školního roku 2013/14  

6. Hlasování o zrušení Sdružení 

7. Volba nového vedení Sdružení  

8.  Informace vedení školy  

9. Dotazy na vedení školy  

10. Diskuze a různé 

  

 

ad 1/ Volba zapisovatele 

 

Zapisovatelkou byla zvolena pí. Adriana Lančok. 

 

ad 2/ Zpráva o činnosti sdružení ve školním roce 2012/13  

 

Místopředseda informoval členy SR o činnosti sdružení ve školním roce 2012/2013.  

 

ad 3/ Finanční zpráva o hospodaření ve školním roce 2012/13 

 

Místopředseda seznámil členy SR s hospodařením Sdružení ve školním roce 2012/2013. Je 

součástí zápisu jako příloha a bude zveřejněno na webových stránkách školy. 

 

ad 4/ Finanční zpráva hospodaření v I. pololetí školního roku 2013/14 

 

SR obdrželo již mailem návrh hospodaření na I. pololetí školního roku 2013/14 a byly 

vysvětleny jednotlivé sporné položky. 
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ad 5/ Předpokládané finanční náklady pro II. pololetí školního roku 2013/14 

 

Vedení Sdružení předložilo předpokládané finanční náklady pro II. pololetí školního roku 

2013/2014. Členům Sdružení chybí upřesňující návrh financování oslav 40. výročí založení 

školy. Ředitel školy přislíbil jeho předložení v co nejkratším možném termínu, po ujasnění 

programu oslav. 

 

ad 6/ Hlasování o zrušení Sdružení 

 

Místopředseda vysvětlil důvody potřeby Sdružení, jeho práci. Jednomyslně bylo další 

fungování Sdružení schváleno. 

Stanovy Sdružení nejsou k dispozici, bylo požádáno Ministerstvo vnitra o jeho zaslání. Posléze 

proběhne jednání a návrhy nových Stanov.  

 

ad 7/ Volba nového vedení Sdružení 

 

Proběhla volba nového vedení Sdružení. Předsedkyní byla jednomyslně zvolena Adriana 

Lančok. Místopředsedou byl všemi zúčastněnými zvolen Martin Černý. 

 

ad 8/ Informace vedení školy 

 

Ředitel školy informoval o postupu prací přestavby školy. Stavební firma požádala o přerušení 

venkovních stavebních prací z důvodu povětrnostních podmínek. Veškeré venkovní práce 

(fasády, terasy, hromosvod) se přesouvají na rok 2014. 

V současné době probíhají práce v budovách – jídelně, tělocvičnách, I. stupni. Družina, vchod 

pro zaměstnance, schodiště u jídelny a tělocvičny se řeší včetně technického problému 

otevírání. 

Dokončuje se projekt na topení a podlahy v tělocvičně, bude realizováno v příštím roce. 

 

Dále ředitel školy informoval o výskytu vší na škole. Apeluje na všechny rodiče o důkladné 

hlídání tohoto problému. 

 

Ve škole došlo k personální změně ve výuce jazyků.  

  

ad 9/ Dotazy na vedení školy  

 

Ředitel školy odpovídal na dotazy a připomínky rodičů: 

A) Přislíbil prověření možnosti změny výuky angličtiny ve 3. ročníku – změna šestých 

vyučovacích hodin na dřívější dobu. 

B) Proběhne mezinárodní projekt COMENIUS – vzájemné poznávaní. Jde o výměnu 10-

12 dětí druhého stupně, ubytování v rodinách, francouzský a anglický jazyk. Vedení 

školy navrhuje skloubení projektu COMENIUS s projektem pozorování klimatických 

změn. Otázkou zůstává, jestli se to povede. 

C) Rodiče navrhují střídání tříd při dělení dětí do družin z důvodu stmelení kolektivu. 

Ředitel školy slíbil dohlídnout na spravedlivé vystřídání všech tříd v ročníku během 

prvního stupně. 

 

ad 10/ Diskuze a různé 

A) Známkování od 3. třídy nebo dříve? – Anketa pro 1. a 2. třídu. Řešení se bude hledat. 
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B) Termín a místo sběru bude upřesněno po domluvě se stavební firmou. Předpoklad do 

konce roku. 

 

Další schůze se uskuteční 6.1.2014 v 18 hod. ve sborovně školy. 

 

 

 

Zapsala: Adriana Lančok     Schválil: Martin Černý 

 

 

Přílohy:  Hospodaření Sdružení ve školním roce 2012/2013 

 

Název soutěže Pracovník Přispěno 2012/2013 

Olympiáda Čj Stuchlíková 1 000 

Olympiáda Aj – 2. stupeň Adamcová 500 

Olympiáda M – 2. stupeň Ječná 500 

Olympiáda D – 2. stupeň Zoubková 500 

Olympiáda Bi-školní kolo Štemberová 500 

Lidice + Vv 2. stupeň Votavová 500 

Barvička – 1. stupeň Kuncová 500 

Zpívá celá škola – 1. stupeň Kuncová 700 

Zpívám, zpíváš, zpíváme – 1. stupeň Kuncová 700 

Soutěže TV Jaroš 2 500 

Den bez úrazů Lupínková 500 

Školní družina - soutěže Tomašiková 500 

Jarmak – II. stupeň Votavová 12 000 

Jarmark – I. stupeň Kubátová 16 000 

Vědomostní a sportovní soutěže 5. ročník Lupínková 300 

Knihovna I. stupeň  5 000 

 


