
Zápis ze 4. schůzky Sdružení rodičů ZŠ Burešova 

 
 

Datum:  19. května 2014 

Místo konání:  sborovna ZŠ Burešova 

 

Přítomni:   

Přítomni 

1.A  2.A 3.A 4.A 5.A 6.A   8.A  9.A 

1.B 2.B 3.B 4.B 5.B 6.B  7.B  8.B  9.B 

1.C 2.C 3.C  4.C 5.C   7.C  8.C   

1.D 2.D                

 

Omluveni:  Dana Pexidrová (2.B), Monika Jurčíková (3.B),Jan Procházka (4.A), Jindřich Kratěna 

(5.A), Adéla Součková (6.A), Diana Brožová (8.A) 

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

 

 

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

 

Programem jednání SR byly následující body: 

 

1. Finanční zpráva 

2. Zpráva o činnosti Sdružení v uplynulém období 

3. Zpráva o plánovaných akcích Sdružení 

4. Schválení členských příspěvků na další rok 

5. Stanovy Sdružení (informace, diskuse, schválení) 

6. Informace vedení školy 

7. Dotazy na vedení školy 

8. Diskuse 

 

 

Ad 1. Finanční zpráva 

Vzhledem k tomu, že ještě nebyly vyčerpány všechny finanční prostředky schválené pro školní rok 

2013/2014.  

 

Ad. 2. Zpráva o činnosti Sdružení v uplynulém období 

Předsedkyně Sdružení informovala o průběhu Oslav 40. Výročí založení školy. Poděkovala všem, kteří 

přispěli účastí i pomocí. Předsedkyně dále požádala o tlumočení poděkování všem rodičům, učitelům 

i ostatním pracovníkům školy za důstojný průběh oslav. 

 

Ad 3. Zpráva o plánovaných akcích Sdružení 

Akcí Sdružení bude do konce roku pouze předání  pomocného kolečka k invalidnímu vozíku 

patnáctiletého Jakuba Dostála. Termín předání bude stanoven dodatečně. 
 

Ad 4. Schválení členských příspěvků na další rok 



Návrh 200,- Kč na výši členských příspěvků na školní rok 2014/2015 byl schválen jednomyslně. 

 

Ad 5. Stanovy Sdružení 

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

dohodlo, a které budou ve Stanovách provedeny: 

a) „Činnost klubu“ vynechán bod 2. 

b) „Orgány klubu“ vyměnit body 13. a 14. 

c) „Orgány klubu“ v bodu 14.  Opravit : Výkonný výbor tvoří předseda, místopředseda a 

zapisovatel klubu. Výkonný výbor jedná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů výboru. 

d) „Majetek a hospodaření  

Předmětem diskuse je svolání valné hromady – kdy, kdo? 

Předsedkyně připraví nový návrh stanov, který bude diskutován mailem a schválen na příští schůzce 

Sdružení. 

 

Ad 6. Informace vedení školy 

 

Stav přestavby školy 

Pan ředitel informoval o pracích na budově. Hromosvod bude dodělán během května-června 2014. 

Od poloviny června budou taky probíhat přípravní práce na dodělávky o prázdninách. 

V současné chvíli se řeší administrativní potíže s hřištěm a tělocvičnou, aby bylo vše připraveno na 

zahájení prací o prázdninách. 

 

Organizace školy 

 V novém školním roce budou otevřeny čtyři první třídy po 20-24 dětí.  

 Vzhledem k nižšímu zájmu o víceletá gymnázia zůstane rozdělení a počet tříd v 6. ročníku 

nezměněn. 

 Rodičům bude nabídnuta možnost klasifikace známkami, jenom zájemcům na třídních 

schůzkách.  

 Proběhla anketa o spokojenosti rodičů se školou, jejíž výsledky budou zveřejněny v infolistu 

školy, který bude rozdán na konci školního roku. 

 

 

Ad 7. Dotazy na vedení školy 

Ředitel školy odpovídal na dotazy a připomínky rodičů: 

 POVOLENÍ K VJEZDU_-pan ředitel sdělil, že povolení není potřebné v době sběru a odjezdu 

na školy v přírodě. Vydané povolení budou platné do konce družiny, tj. 17.30hod. 

  SBĚR – byl domluven termín sběru na 4.-6.6.2014, jeden ze dnů bude možné sběr přivést 

6.30-8.30hod a jedno odpoledne 15-17hod. Váhy budou zabezpečeny jenom malé, rodiče 

jsou pořádáni o zvážení velkých balíků předem. 

 DROGY – pan ředitel přislíbil prosvětlení okolí školy do co největší míry, aby nebylo možné se 

schovávat v křoví a nabízet dětem návykové látky. 

 VŠI – po delší diskusi dospělo Sdružení školy spolu s panem ředitelem o vyhlášení „Dne 

s čistou hlavou“. Tento den bude stanoven na 1. září 2014. Dále bylo dohodnuto, že 

podmínkou výjezdu na školu v přírodě i zážitkový kurz bude souhlas s prohlídkou hlav. 

 ROZVRH - pan ředitel přislíbil stanovení konce vyučování dnů v týdnu v jednotlivých ročnících 

v novém školním roce již poslední týden prázdnin pro lepší možnost volby mimoškolních 

aktivit dětí. 



 SKŘÍŇKY – pan ředitel informoval, že skříňky pro 1. stupeň budou instalovány během 

prázdnin, výjimkou budou žáci 1. ročníků. 

 ANGLIČTINA – rodiče požádali o zabezpečení angličtiny v nižších třídách na dřívější než 

šestou vyučovací hodinu třikrát týdně. 

 

Ad 8. Diskuse 

 Pan ředitel požádal o zabezpečení písemného souhlasu od paní Dostálové ke zveřejnění fotky 

Jakuba Dostála na web-u školy. 

 Byl navržen termín pro schůzku SR na 15.9.2014.  

 

 

Zapsala: Adriana Lančok    Schválila: Adriana Lančok 


