ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 3
JESENIOVA 96, PRAHA 3, 130 00

NEJSME JEN SPORTOVNÍ ŠKOLA
Øeditel školy: Mgr. Jiøí Lébr
tel.: 222 722 190, e-mail: reditel@zsjeseniova.cz
Statutární zástupce školy: Mgr. Martin Tauber
tel.: 222 722 190, e-mail: zastupce1@zsjeseniova.cz
Zástupce øeditele školy: Mgr. Michal Halbich
tel.: 222 722 190, e-mail: zastupce2@zsjeseniova.cz
Ekonomka školy: Jaroslava Weberová
tel.: 222 720 497, e-mail: kancelar@zsjeseniova.cz
Hospodáøka školy: Eva Karolová
tel.:222 720 497, e-mail: kancelar@zsjeseniova.cz
Hospodáøka školní jídelny: Jaroslava Halmanová
tel.: 222 720 465, e-mail: jidelna@zsjeseniova.cz
Vedoucí školní družiny: Elen Šimáková
tel.: 777 479 031 , e-mail: simakova@zsjeseniova.cz

SPOLUPRÁCE
Každoroènì naši uèitelé zajišují pøezkoušení žákù Park Lane
International School, pro které se naše škola stala kmenovou
školou. (http://www.parklane-is.com)
Naše škola spolupracuje s pedagogicko-psychologickou
poradnou pro Prahu 3 v Lucemburské ulici. tel.: 222 717 193
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ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE

KROUŽKY PRO DÌTI

SPORTOVNÍ TØÍDY

Naše škola poskytuje I. a II. stupeò základního vzdìlání podle
platných pøedpisù a pokynù MŠMT.
Výuka probíhá podle Školního vzdìlávacího programu ZŠ
Jeseniova a umožòujeme kvalitní vzdìlání s pøihlédnutím k
rozvoji celé osobnosti žáka.
Na II. stupni je tradiènì otvírána
jedna sportovní tøída se
zamìøením na atletiku. Žáci po
složení talentové zkoušky
absolvují výuku jako žáci v
bìžných paralelních tøídách,
mají ale navýšený poèet tìlesné
výchovy a odpolední sportovní
pøípravu.
Výuka cizích jazykù probíhá od
2. roèníku (Aj), na II. stupni
žákùm od 7. tøídy pøibývá
nìmèina.
Tøídy vyjíždìjí na školy v pøírodì
a lyžaøské kurzy.
Tradiènì se naše škola zapojuje do soutìže o Pohár starosty
Hartiga a umisuje se na vítìzných pozicích.
Žáci se speciálními vzdìlávacími potøebami jsou bìžnì
integrováni do tøíd a je jim poskytována odpovídající péèe.
Každoroènì ovìøujeme úroveò vzdìlání našich dìtí vlastními
roèníkovými pracemi (od 1.-9.tøídy).
Všestrannì se snažíme ve spolupráci s rodièi zajistit našim
žákùm klidné, podnìtné a bezpeèné prostøedí.

Naše škola nabízí dìtem øadu
volnoèasových aktivit v projektu
Pestrá paleta. Vìtšinu kroužkù
vedou pedagogové naší školy,
podle zájmu ale poskytujeme
prostor pro zøízení kroužkù jiným
organizacím. Mezi nejoblíbenìjší
patøí kroužky atletiky, Aj, florbalu,
poèítaèové, keramiky a další, roènì
je otevøeno okolo 25 kroužkù.

Tradice sportovních tøíd se zamìøením na atletiku
se na naší škole datuje od roku 1972.
Naši sportovci se pravidelnì umisují
na èelních místech v rámci celé ÈR.
Nadstandartní sportovní areál prošel
øadou rekonstrukcí a úprav a dnes patøí
právem k nejlepším sportovním
areálùm na Praze 3.
O rozvoj sportovního talentu žákù
peèují nejen uèitelé naší školy, ale i
trenéøi SK ZŠ Jeseniova, který pøi ZŠ
pracuje. Zájemci o zápis do
sportovních tøíd získají více informací
na www.jeseniova.cz.

VYBAVENÍ ŠKOLY
- poèítaèová uèebna
- multimediální pracovna
- interaktivní tabule, zpìtné
projektory
- výtvarná pracovna
- uèebna hudební výchovy
- odbornì vybavené uèebny (Bio,
Z, Ch)
- dvì moderní tìlocvièny
- nadstandardní atletické høištì
- høištì na beachvolejbal
- venkovní uèebna
- školní družina a školní klub
- pøírodovìdná stezka v
prostorách høištì
- zcela nová moderní jídelna
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ŠKOLNÍ JÍDELNA
Školní kuchynì a jídelna prošla nároènou rekonstrukcí a jsme
na ni právem hrdí. Dìti mají možnost výbìru ze dvou jídel, která
odpovídají požadavkùm zdravé výživy, pestrá nabídka ovoce i
zeleniny je samozøejmostí.

PROJEKTY A AKCE
ŠKOLNÍ DRUŽINA
V ranních a odpoledních hodinách zajišuje výchovný program
dìtí I. stupnì 6 oddìlení školní družiny. Vyšli jsme vstøíc
zamìstnaným rodièùm a do ŠD lze zapsat i dìti z 5. tøíd.
Péèe o dìti je ve ŠD zajištìna od
6,30 do 17,30. ŠD jako souèást
naší školy se zapojuje do dìní
naší školy a podílí se na mnoha
akcích, programech a projektech.
Pøedevším pro žáky II. stupnì je
otevøen Školní klub mezi
dopoledním a odpoledním
vyuèováním.

Každoroènì naše škola poøádá mnoho akcí, z tìch stìžejních a
nejoblíbenìjších pøipomeòme:
- každoroèní celoroèní projekt
- setkání rodièù a dìtí na akci den D
- vánoèní akademie a jarmark
- vánoèní charitativní sbírka
- zájezdy do Anglie, Nìmecka
- Vítání jara
- roèníkové práce
- prezentace žákù 9. tøíd
- Dìti dìtem
- Aprílový bìh
- Žižkovský kolík
- Projekt Edison - setkání s anglicky hovoøícími studenty (I. i II.
stupeò)
- ovoce do škol
- Sovy do škol
- Škola udržitelného rozvoje
- pøímìstské tábory
- Jeseniáda

ŠKOLNÍ ÈASOPIS
Aktuální dìní ve škole pøináší žákùm,
rodièùm a širší veøejnosti školní èasopis
JES, který má na naší škole
dlouholetou tradici. Svými texty do
èasopisu pøispívají pøedevším žáci
v pøedmìtu Žurnalistika.

INFORMACE K ZÁPISU 2013/2014
Zápis probìhne ve dnech 15. a 16.
ledna 2014 od 14,00-18,00 hodin.
S sebou rodný list, obèanský prùkaz
(a dítì).

