
Zápis ze schůzky Sdružení rodičů ZŠ Burešova Praha 8, 

konané dne 10. září 2012 v ZŠ Burešova Praha 8 
  

Začátek : 18,00 hodin  

Přítomni : Zástupci tříd 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 3.C, 4.A, 4.C, 5.B, 6.A, 7.A, 7.B, 8.B, 

9.C 

Omluveni: Paní Klimešová, pan Eisenkolb 

 

Na začátku schůzky pan místopředseda konstatoval, ţe je přítomno čtrnáct zástupců tříd, 

omluveni paní Klimešová a  pan Eisenkolb. Byl určen zapisovatel: Martin Černý 

 

Pan místopředseda seznámil všechny přítomné s programem schůzky 

 

1. Informace vedení školy 

2. Odpovědi na otázky Sdružení školy 

3. Volba předsedy Sdružení 

4. Schválení příspěvku do Sdružení 

5. Plán činnosti Sdružení pro školní rok 2012/13 

 

Následně předal slovo panu řediteli školy. 

 

Pan ředitel ústně zodpověděl dotazy, které byly předloţeny písemně vedení školy. Informoval 

zástupce tříd s aktuální situací na škole a s plány do školního roku 2012/13. 

 

Otázky na vedení školy 

 

1. K jakým personálním změnám došlo pro nastávající školní rok 

Kromě jiţ v červnu avízovaných personálních změn přibyla do učitelského sboru nová paní 

učitelka AJ. K drobné změně došlo ve školní druţině a u nepedagogických pracovníků. 

 

2. Plánované změny, které se chystají v konceptu školy v novém školním roce 

Z ekonomických důvodů pan ředitel plánuje otevřít školní jídelnu i pro cizí strávníky. 

Sdruţení bylo ujištěno, ţe provozní kapacita školní jídelny je dostatečná a v ţádném 

případě se tato změna neprojeví na kvalitě a hygieně stravování našich dětí. 

 

V novém školním roce budou mít ţáci II. stupně samostatné třídnické hodiny, v minulosti 

řešení třídnických problémů bylo na úkor výuky. 

 

Rozšíření volitelných předmětů – z kapacitních a finančních důvodů momentálně rozšíření 

nepředpokládáme. 

 

Rozšíření krouţků ŠD – viz rozšíření nepovinných předmětů. V budoucnu by pan ředitel 

velmi rád rozšířil nabídku krouţků ŠD. Další krouţky by byly pravděpodobně zvlášť 

zpoplatněny. Základní nabídka krouţků zůstává „v ceně“ druţiny. K rozšíření by došlo 

v závislosti na zájmu rodičů a dětí. 

 

 

 

 

 



3. Proč nebyl rozvrh hodin pro nový školní rok zveřejněn dříve 

Z provozních a personálních důvodů došlo k prodlení při dokončení rozvrhů hodin pro 

nový školní rok. V následujícím školním roce by pan ředitel rád zveřejnil nový rozvrh 

hodin nejpozději do konce prvního týdne výuky. 

 

 

4. Výuka cizích jazyků na škole. Proč spolupracujeme/využíváme služby stávající agentury 

Wattsenglish 

 

U ţáků 1. a 2. tříd je výuka cizího jazyka vedena motivačně. U ţáků 1. tříd, kteří budou 

vyuţívat nabídky konverzace v Aj s rodilým mluvčím zajistí škola pedagogický dozor 

z naší školy. Lektoři jsou plně v kontaktu s vyučujícími, konzultují probíranou látku, 

kterou ve svých hodinách rozšiřují. 

 

Ţáci 3. ročníků jsou rozdělováni do skupin podle znalosti a osvojení jazyka – velmi dobří a 

další skupiny dle kvalit. 

 

Ţáci 4.-5. tříd postupují ve skupinách, ve kterých byli v předchozím ročníku. V plné míře 

zde platí pravidlo prostupnosti skupin, kdy ţáci, kterým jde učivo velmi dobře, mohou 

postoupit do skupiny zdatnějších ţáků, a naopak. 

 

Pro ţáky 6. tříd platí rozdělení do skupin podle tempa výuky, rychlé, průměrné, pomalejší 

tempo. 

 

Toto rozdělení platí i pro následující ročníky (7.-9.), kdy opět platí pravidlo prostupnosti 

skupin. 

 

Pan ředitel by do budoucna rád zlepšil koncepci výuky jazyka na škole a rozšířil nabídku 

vyučovaných jazyků. Dalším bodem je výběr nové cvičebnice pro AJ. 

 

Společnost Wattsenglish měla v loni na škole dobré výsledky. Ţáci i rodiče byli s prací 

lektorů spokojeni. Práce lektorů bude ze strany vedení školy kontrolována i formou 

náslechů v hodinách 

 

5. Systém bloků/hodinových přestávek u nižších ročníků. Bude tento aplikován i u 3. a 4. 

ročníků? 

Systém bloků/hodinových přestávek bude tak jako vloni pouze u ţáků 1. a 2. ročníků. 

 

6. Změna vyúčtování peněz za platby za obědy na začátku školního roku    

(v předchozích školních letech byly vždy přeplatky vráceny začátkem července, letos se 

vracely až po 20. srpnu, kdy již byly platby na září zaslány a platby byly nazpět vraceny, 

takže v září bylo nutné zaslat platbu opět) 

 

K tomuto bodu neměl při jednání pan ředitel informace. Z následného vyjádření vedoucí ŠJ:  

Od loňského září máme nový program na stravné a průběţně vychytáváme chyby. Z tohoto 

důvodu nebyly přeplatky vráceny v červenci, ale aţ v srpnu, po úpravě programu. Vyúčtování 

přeplatků bylo k 31. 7. 2012, platby, které byly zaslány v srpnu na září, vráceny nebyly. Na 

konci současného školního roku jiţ předpokládáme vracení přeplatků v první polovině 

července 2013. 

 



 

7. Rekonstrukce pláště školy a výstavba spojovacího koridoru - chodby mezi školou a 

jídelnou 

Na základě informací MČ Praha 8, by mělo být do 31.10.2012 rozhodnuto, zda se přistoupí 

k realizaci rekonstrukce pláště budovy školy a jejímu zateplení v tomto školním roce. 

Spojovací chodba mezi školou a jídelnou nebyla obsahem projektu rekonstrukce a 

zateplení školy. Z tohoto důvodu bude  její realizaci obtíţné prosadit, škola se o to pokusí 

aţ to bude moţné. 

 

K rekonstrukci se Váţí i případná ředitelská volna, termíny škol v přírodě a ukončení 

školního roku. Pan ředitel upozornil, ţe dokud nebude známo rozhodnutí začátku stavby, 

není moţné, v rámci zabezpečení kvality a plynulosti výuky, závazně zveřejnit jakýkoliv 

termín ředitelského volna, či termínů škol v přírodě. 

 

8. Velký nepořádek před školou. Kdo má úklid na starosti a jak často úklid probíhá? 

Za úklid vstupního schodiště zodpovídá pan školník, za přilehlé plochy pak MČ Praha 8. 

Pan školník uklízí svěřené prostory průběţně. Pan ředitel prověří četnost a kvalitu úklidu. 

 

9. Školní družina – rozdělování dětí do kroužků, zvlášť sportovních. Bylo přislíbeno, že se 

děti budou rozdělovat do věkových skupin. Bude tomu tak? Je možné vyhlásit zápis pro 

jednotlivé věkové skupiny? 

 

Tento problém bude probrán s paní vychovatelkou a rodiče informováni. V rámci moţností 

se škola snaţí zabezpečit kvalitní krouţek pro všechny děti. V současné době nastává 

situace, pokud se to jednoho krouţku přihlásí málo ţáku dané věkové kategorie a krouţek 

se má otevřít, je doplňován ţáky jiné věkové kategorie, jinak by nemohl být otevřen vůbec. 

 

10. Více kroužků/mimoškolních aktivit - Budou otevřeny nové kroužky (třeba sportovní) při 

školním klubu? Děti, které školní družinu již nenavštěvují, nemají moc možností si 

zasportovat v rámci školy, přitom škola disponuje obrovským hřištěm a tělocvičnou. 

Přibyl cyklokroužek, dětí mají zájem i o atletiku 

 

Pan ředitel je otevřený moţnosti rozšířit ŠD o další krouţky a nabídnout ţákům více 

mimoškolních aktivit. Vše je však závislé na financích a zájmu ţáků. Všechny tyto 

rozšiřující aktivity by musely být zpoplatněné. 

 

Výzva Sdružení rodičům – pokud je ze strany rodičů zájem vést některý zajímavý 

kroužek nebo víte o někom, kdo by kroužek mohl vést, neváhejte, nabídněte a 

kontaktujte svého třídního zástupce, Sdružení nebo přímo pana ředitele. Rádi 

bychom dětem zpestřili jejich mimoškolní činnost a tím i pomohli rozvíjet jejich 

osobnost! 

 

11. Kvalita výuky TV na škole, umožnit mimoškolní sportovní aktivity v areálu školy 
Vedení školy si je vědomo rezerv ve výuce TV na škole. Z finančních důvodů je moţné 

tento problém řešit nejdříve ve školním roce 2013/14. Ke zlepšení by měl přispět i 

plánovaný lyţařský kurz pro ţáky II. stupně. 

 

 

 



12. Zlepšit organizaci sběru papíru - přesunout váhu přímo do kontejneru a nenutit 

maminky s dětmi přenášet balíky starého papíru napřed z auta do "garáže" a pak do 

přistaveného kontejneru 

Pan ředitel prověří navrhovanou variantu a pokud bude realizovatelná – uskuteční se 

hned při příštím sběru. 

 

 

13. Sdružení by rádo podpořilo myšlenku humanitární sbírky na škole 

Pan ředitel i celé vedení školy podporuje humanitární sbírky. Konkrétní kroky bude pan 

ředitel konzultovat s paní učitelkou Mgr. Králíčkovou, která se v této oblasti osvědčila jiţ 

v loňském roce. Moţnosti ze strany Sdruţení řeší se školou pan Procházka. 

 

 

14. Jak bude v letošním školním roce organizován "jarmark" 

Účast v letošním jarmarku byla zadána všem ročníkům I. i II. stupně. Datum a technické 

informace budou oznámeny. 

 

Další Informace vedení školy 

 

Dále informoval pan ředitel zástupce tříd o: 

A)  Plán změny podoby školních www 

B) Nabídka výuky náboţenství, jako nepovinného předmětu pro zájemce 

C) Mírný nárůst počtu ţáků školy a školní druţiny (škola vytvořila podmínky, aby do ŠD 

mohl být přijat kaţdý zájemce z I. stupně) 

D) Počet tříd – zůstává 28 

E) Nová povinnost školy – povinnost starat se o ţáky i po dobu polední přestávky na 

oběd, projeví-li o to zákonní zástupci zájem (nutno vyplnit přihlášku). V této době je 

pro přihlášené ţáky zajištěn odpovídající dozor. 

F) Nabídka realizace srovnávacích testů (placené) i pro ţáky jiných neţ 5. a 9. ročníků 

(scio.cz, kalibro.cz). Pan ředitel poţádal zástupce tříd, aby s touto moţností seznámili 

rodiče a zjistili jejich případný zájem. Testy budou zájemcům zpoplatněny dle počtu 

zvolených předmětů k testování. Např. Matematika, český jazyky, všeobecný přehled 

atd. 

G) Plány školy v materiální oblasti – v budoucnu bychom chtěli zakoupit nové šatní 

skříňky, obnovit školní rozhlas, upravit kabeláţ všech typů vedenou v neúnosně 

velkém rozsahu v povrchových lištách, zakoupit další interaktivní tabule 

 

Následně se ujal slova pan místopředseda Sdruţení. Poděkoval panu řediteli a vedení školy za 

informace a odpovědi na otázky. Dále poţádal pana ředitele o odpovědi na nevyřešené otázky 

a problematiku k jednotlivým probíraným bodům v písemné podobě do 17.9.2012 aby mohli 

být tyto informace předány rodičům v rámci třídních schůzek. 

 

Pan ředitel byl rovněţ poţádán o seznam finančních poţadavků školy na Sdruţení. 

 

Následně začala pracovní schůzka Sdružení 

 

1. Volba předsedy Sdružení – Z důvodu rezignace pana Eisenkolba na funkci předsedy 

Sdruţení proběhla volba nového předsedy Sdruţení. Návrh zvolit paní Annu Rybovou 

(5.B) byl přijat. Paní Rybová má značné zkušenosti s prací v Sdruţení a ve vedení 

dalších organizací. Má jasnou představu o práci Sdruţení v následujícím období. 



Pro: 14 

Proti: 0 

 

2. Schválení příspěvku do Sdružení – navrţený příspěvek na Sdruţení ve výši Kč 200,-

/ţák byl přijat. Z tohoto příspěvku se finančně přispívá na školní a mimoškolní 

aktivity všech ţáků. Program financování bude zveřejněn na www školy.  

Pro: 14 

Proti: 0 

 

3. Ţádost o finanční příspěvek škole určený pro nákup školních atlasů ve výši Kč 

11.595,- byl zamítnut. Hlavním cílem Sdruţení je podporovat další školní a 

mimoškolní aktivity dětí a zlepšovat kvalitu pobytu dětí ve škole. Nákup učebnic a 

dalších školních pomůcek by mělo spadat do kompetence školy a rodičů. 

Pro: 2 

Proti: 12 

 

 

4. Plán činnosti Sdružení pro školní rok 2012/13 

Plán činnosti Sdruţení bude zpracován a předloţen do 30.9.2012. 

Pro: 14 

Proti: 0 

  

 

 

USNESENÍ 

schůzky Sdružení rodičů ZŠ Burešova Praha 8, 

konané dne 10. září 2012 
1. Novým předsedou Sdruţení byla zvolena paní Anna Rybová 

2. Byl schválen příspěvek na Sdruţení ve výši Kč 200,-/ţák 

3. Ţádost školy o finanční příspěvek na nákup školních atlasů byla zamítnuta 

4. Zástupci tříd zpracují plán činnosti pro školní rok 2012/13 do 30.9.2012 

 

 
 

 

Schůzka Sdruţení byla zakončena ve 20.15. 

 

Příští schůzka Sdruţení se koná  __________2012 v 18.00 v budově školy Burešova 

 

 

V Praze dne 10. září 2012 

 

Zapsal: Martin Černý     Zápis ověřil: Anna Rybová 


