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Zápis ze Sdružení rodičů a přátel školy ZŠ Burešova 

 

Datum:   25. září 2013 v 18.00 h 

Místo konání:   sborovna ZŠ Burešova 

 

Přítomni: 1.A, 1.B, 2.B, 3.B, 4.A, 4.B, 5.A, 8.A, 8.C, pí. Anna Rybová, p. Černý 

 

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

 

 

Jednání Sdružení rodičů a přátel školy ZŠ Burešova (dále SRPŠ) probíhalo dle následujícího 

programu a zasedání řídil dosavadní místopředseda SRPŠ pan Černý. 

 

1. Představení přítomných členů SRPŠ 

2. Informace o úloze SRPŠ ve spolupráci s vedením  

3. Informace ředitele o organizaci a rozpočtu přestavby 

4. Různé 

  

 

ad 1/ Představení přítomných členů SRPŠ 

 

Představení zahrnovalo seznámení se nových členů se stávajícími, seznam přítomných viz 

příloha.  

 

ad 2/ Informace o úloze SRPŠ ve spolupráci s vedením  

 

Zapisovatelkou byla zvolena pí. Adriana Lančok. 

 

Místopředseda informoval členy SRPŠ o úloze SRPŠ ve spolupráci s vedením, rekapitulace 

finančního čerpání ve školním roce 2012/2013,  

 

SRPŠ obdrželo návrh nového financování akcí pro školní rok 2013/2014. Změny se týkají 

zrušené akce „Jarmak“ a nově zařazeného setkání absolventů a současných studentů u 

příležitosti 40. výročí vzniku školy. 

 

ad 3/ Informace ředitele o struktuře a organizaci přestavby 

 

Ředitel školy informoval o struktuře, organizaci přestavby školy. Podrobnosti o přestavbě 

včetně finančních záležitostí a termínů jsou k dispozici na webové stránce Městské části Praha 

8. Přestavba je pod dozorem Servisního střediska od 1.1.2012, pravidelních kontrolních dnů 

se účastní ředitel, zástupci Městské části Praha 8, stavební dozor (firma MZK engineering 

s.r.o) a zástupci stavební firmy.  Členové SRPŠ se seznámili s problémy týkající se přestavby 

a jejich řešením. 
Termín výměny oken a dveří – do 22.10.2013 

Termín opravy tělocvičny a další změny – do 22.12.2013 

 

Ředitel školy přislíbil doplnění informací o přestavbě i na webovou stránku školy. 
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Dále ředitel školy informoval o změně školního programu, který se týká změn souvisejících 

s celoplošnými změnami ve školství (výuka druhého cizího jazyka, změna osnov 

v matematice pro první stupeň, změny v osnovách zeměpisu v šestém a sedmém ročníku, 

posílení informatiky v sedmé a osmé třídě, změny v osnovách výuky Ja a My, Člověk a 

příroda, Člověk a jeho svět. Vše se bude týkat nově nastupujících žáků na první i druhý 

stupeň. Také bude upraven vzdělávací program pro děti s lehkým mentálním postižením.  

 

ad 4/ Různé 

 

SRPŠ obdrželo od pana ředitele školy informace ohledně problémů ve školní jídelně, které 

vznikly v důsledku nedodržení časového harmonogramu jednotlivých tříd a družin určených 

na oběd. Problém byl vyřešen změnou délky přestávek pro jednotlivé třídy. 

Zatím není připraven harmonogram pro tělesnou výchovu v zimním období v době přestavby 

tělocvičen. Bude připraven v nejbližším období. 

Dále byl projednán problém učebnic, výuky angličtiny ve 3. ročníku. 

 

Místopředseda vyjádřil obavy o další fungování SRPŠ z důvodu nízkého počtu přítomných 

zástupců tříd. SRPŠ vyzvalo ředitele k zajištění kontaktů na zvolené zástupce tříd, zejména 

těch, kteří se schůzky nezúčastnili.  

 

Nebyl zvolen nový předseda ani místopředseda. 

 

Další schůze se uskuteční 18.11.2013 v 18hod. Místo bude upřesněno. 

 

 

 

Zapsala: Adriana Lančok     Schválila: Anna Rybová 

 

 

Přílohy:  Prezenční listina 


