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 Zápis ze schůzky Sdružení rodičů ZŠ Burešova 

 

 

Datum:  15. září 2014 

Místo konání:  sborovna ZŠ Burešova 

 

Přítomni:    

 

Přítomni                 

1.A 

(Monika 

Pejsarová) 

2.A 

(Barbora 

Urbánková) 

  

4.A  

(Šárka 

Barešová) 

    

7.A  

(Eva 

Kurková) 

    

  

2.B  

(Eva 

Víchová) 

3.B  

(Dana 

Pexidrová) 

4.B  

(Monika 

Jurčíková) 

5.B 

(Adriana 

Lančok) 

    

8.B  

(Miroslav 

Čertík) 

  

1.C  

(Petr 

Vajner) 

2.C  

(Milena 

Ecková) 

3.C  

(Hana 

Strieborná) 

4.C  

(Jana 

Svobodová) 

5.C  

(Eva 

Fišerová) 

  
 

8.C  

(Eva 

Nechlebová) 

9.C  

(Zuzana 

Vincíková) 

1.D 

(Kamila 

Knoppová) 

2.D  

(Klára 

Šnajdrová) 

3.D  

(Jan Koukl)       

 

 

 

Omluveni:  pí. Brožová (9.A), pí. Čtrnáctá (6.C a 9.B), p. Procházka (5.A), p. Kratěna (6.A), p. Urbánek (3.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. Výše příspěvku SRPŠ na rok 2014/15   

2. Hospodaření SRPŠ ve školním roce 2013/14 

3. Harmonogram schůzí SRPŠ a třídních schůzek 

4. Informace vedení školy 

5. Dotazy na vedení školy 

6. Stanovy Sdružení (informace a schválení) 

7. Diskuse 

 

 

Ad 1. Výše příspěvku SRPŠ na rok 2014/15  
Bylo jednohlasně odsouhlaseno, aby výše příspěvku SRPŠ byla nezměněna, tj. 200 Kč/žák.  

  

Ad. 2. Hospodaření SRPŠ ve školním roce 2013/14 
Přehled hospodaření SRPŠ bude zaslán e-mailem zástupcům sdružení a uveřejněn na internetových stránkách školy. 

 

Ad 3. Harmonogram schůzí SRPŠ a třídních schůzek 
Termíny schůzek byly stanoveny na: 10.11.2014, 13.4.2014, termín květnové schůzky bude odsouhlasen na dubnovém setkání. 

Bylo navrženo, aby se schůzky SRPŠ konaly před třídními, ale tento návrh nebyl odsouhlasen. 

Na internetových stránkách je uveden harmonogram třídních schůzek a individuálních konzultací. 

 

Ad 4. Informace vedení školy 

Pan ředitel seznámil zástupce SR s následujícími tématy: 

1. Personální změny v učitelském sboru 

2. Stav přestavby školy 
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3. Nové vybavení učeben/školy 

4. Rozšířený výběr obědů 

5. Projekty školy (sběr, Projekt Edison..) 

6. Organizace školního roku 

7. Školní vzdělávací program a Školní řád 

8. Parkování v areálu 

9. Pravidla vyzvedávání dětí z družiny či výuky 

 

 

Ad 4.1. Personální změny v učitelském sboru 
Personální změny jsou minimální: 

 1. stupeň_ rozšířen o 3 paní učitelky 

 2. stupeň_rozšířen o 1 paní učitelku 

 Školní družina_rozšířena o 2 vychovatelky, aby nedocházelo k dělení tříd 

 Na částečný úvazek byl přijmut pan učitel na TV a do školní družiny 

 

Ad 4.2. Stav přestavby školy 

Pan ředitel informoval, že zateplení budovy je již kompletně hotovo. Zbývá odstranit pouze drobné nedodělky. Jelikož bylo 

dostatek finančních prostředků, tak byly provedeny opravy i v malých tělocvičnách, přestože v původním finančním plánu 

s opravami nebylo počítáno. Všechny tělocvičny jsou v provozu. V následujících týdnech začnou úpravy školního hřiště, neboť 

17.9.2014 byla na tyto úpravy podepsána smlouva.  

 

Ad 4.3. Nové vybavení učeben/školy 

Několik tříd bylo vymalováno a v několika došlo k výměně koberců a nábytku za vyšší stohovatelný. Do šesti tříd přibyly 

interaktivní tabule. Žákům prvního stupně byly vyměněny šatní skříňky. 

 

Ad 4.4. Rozšířený výběr obědů 
Od 16.9.2014 je možný výběr obědů ze 3 variant. Variantou č. 3 jsou většinou saláty či zdravější jídla. 

 

Ad 4.5. Projekty školy (sběr, Projekt Edison..) 

Sběr papíru bude organizován každý druhý měsíc a po 3 pracovní dny bude možné papír nosit do prostor starých garáží, kde je 

nyní plechový kontejner. První sběr je naplánovaný na půlku října.  

V září přijede v rámci Projektu Edison několik studentů z Egypta, Srbska, Austrálie, Indie, Ruska, Filipín a Kolumbie. Tito 

studenti seznámí žáky 2. stupně s jejich rodnými zeměmi a kulturou (v rámci projektu připraví výstavu, která bude přístupná i 

pro žáky 1. stupně). Pro studenty bude přínosem procvičení jazykových znalostí.  

 

Ad 4.6. Organizace školního roku 

 Rozvrhy – finální verze budou známy na stránkách školy do pátku 19.9.2014 

 Kroužky – všechny již byly rodičům avizovány 

 Ředitelské volno – bude poskytnuto 10.10.2014 z důvodu uvolnění prostor pro konání voleb a referenda. Družina 

bude v provozu, avšak jídelna nikoliv. 

 

Ad 4.7. Školní vzdělávací program a Školní řád 

Ve školním vzdělávacím programu nedošlo k žádným změnám a stále se řídí programem z roku 2013. Ve školním řádu byly 

navrženy drobné změny, které nyní čekají na schválení Školní radou. Rodiče budoucích prvňáčků si budou moci během zápisu 

na školní rok 2015/2016 zvolit způsob hodnocení dítětě, který preferují (slovní či číselné). 

 

Ad 4.8. Parkování v areálu  

Parkovací karta, kterou je potřeba mít při každodenním vjezdu do objektu školy, musí být ve vozidle umístěna viditelně, neboť  

budou prováděny kontroly Policií, zda je vjezd do objektu oprávněný. 

 

Ad 4.9. Pravidla vyzvedávání dětí z družiny či výuky/ Návštěvy učitelského sboru 

V případě nutnosti vyzvednout dítě z výuky či družiny, předat mu zapomenutou svačinu, osobně s ním mluvit … je 

prostředníkem vrátnice školy, která dítě zkontaktuje. Vstup rodičů do družiny či třídy NENÍ MOŽNÝ. Jestliže budou rodiče 

chtít mluvit s vyučujícím, tak je nutné si schůzku předem sjednat. 
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Ad 5. Dotazy na vedení školy 

Ředitel školy odpovídal na dotazy a připomínky rodičů: 

A. Časy odjezdu a příjezdu dětí na či ze Školy v přírodě_Z důvodu Školy v přírodě si rodiče často museli brát 

dovolenou, neboť odjezd býval kolem 9té hodiny a příjezd kolem poledne. Pan ředitel sdělil, že časy nebude 

pravděpodobně možné vylepšit z důvodu ubytovacích cyklů. V případě dopoledních odjezdů škola nabízí možnost 

využití družiny. Školy v přírodě v termínech od soboty do soboty nebyly rodiči v minulosti přijaty kladně. 

B. Vyzvedávaní věcí ze škřínek o přestávkách_Žáci  si během přestávek mohou dojít pro věci do kmenové třídy, ale 

netráví tam čas (nesvačí tam). Přestávky žáci tráví v učebně, kde má probíhat další hodina výuky. 

C. Přehlednost stránek_Pan ředitel byl požádán o zpřehlednění stránek a hlavně aktualit, aby bylo možné sledovat akce 

plánované v nejbližších dnech (Barvička, Zpívá nebo hraje celá škola…). Bylo domluveno, že na jakékoliv nejasnosti, 

nepřesnosti a nepřehlednost budou rodiče upozorňovat přímo pana ředitele a to e-mailem. 

D. Odhlašování obědů_Bude odstraněna chyba systému, která brání v některých případech v odhlášení obědů pomocí 

internetu. 

E. Výskyt vší_Pan ředitel byl požádán, aby bylo každý měsíc apelováno na rodiče ohledně kontroly vlasů. Výskyt vší je 

stále frekventovaný a tím pádem je kontrola nutná. 

F. Konání kroužků již v září_ Někteří rodiče žádali, aby kroužky začaly již v září a ne v říjnu. Pan ředitel sdělil, že 

například kroužek logopedie začne již 19.září. Hodiny Wattsenglish budou probíhat vždy v pátek. 

G. Vjezd aut do prostor školy_ Někteří rodiče, kteří odvážejí děti do ZŠ Žernosecká, parkují přímo ve vjezdu do 

prostor naší školy. Z tohoto důvodu bude zpřísněna kontrola zaparkovaných vozidel. Do budoucna se uvažuje o 

čipové závoře.  

H. Zkvalitnění hodin tělesné výchovy_ Dle osnov by měly hodiny obsahovat podíl míčových her a atletiky. Pan učitel 

Hynek, který letos nastoupil, bude mít některé hodiny tělocviku na starosti. Pokud by nebyla osnova dodržována či by 

byly hodiny jednotvárné, tak je nutné informovat vedení školy. 

 

Ad 6. Stanovy Sdružení (informace) 

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

schválilo, a které budou ve Stanovách provedeny: 

a) Nadpis „Stanovy Klubu přátel“ bude pozměněn na Stanovy Spolku přátel.  

b) V odstavci Závěrečné ustanovení bude vypuštěna zmínka o Ministerstvu vnitra České republiky a nahrazena 

poznámkou, že se zapisuje do Obchodního rejstříku. 

c) Bylo hlasováno, zda nebude do stanov přidána možnost elektronického hlasování. Tento návrh byl odsouhlasen 

(hlasování se zdržel 1 hlas). 

 

Ad 7. Diskuse 

 Sdružení navrhlo, aby byl z každé třídy zvolen další zástupce SRPŠ, který by se mohl schůzek Sdružení zúčastnit 

v případě, že by se první zástupce na schůzi nemohl dostavit. 

 Vánoční Jarmark_Všemi zástupci SR bylo odhlasováno, že SR poskytne příspěvek ve výši 1.000 Kč každé třídě, která 

se Jarmarku zúčastní. Tyto prostředky budou využity na přípravu výrobků, které žáci prodají, a jejichž výtěžek jim 

připadne. Rodiče budou požádáni o zajištění občerstvení, které by bylo v průběhu akce prodáváno. Podrobnosti budou 

projednány na příští schůzce SRPŠ. 

 

 

 

 

 

Zapsala: Klára Šnajdrová    Schválila: Adriana Lančok 

 

 

 

 


