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50. VÝROČÍ ZALOŽENÍ Z(D)Š JESENIOVA

Srdečně zveme 

na SPOLEČENSKÝ VEČER, 

který se koná 24. 5. 2007 od 20.00 hod.

v sále KD Barikádníků, 

Saratovská 20, Praha 10

Na akci „Den otevřených dveří“ 

je možnost zakoupit vstupenky 

v označených stáncích.

Vstupenky též v prodeji v kanceláři školy.

Mgr. Jiří Lébr
reditel@zsjeseniova.cz

Mgr. Martin Tauber
zastupce1@zsjeseniova.cz

Mgr. Michal Halbich
zastupce2@zsjeseniova.cz

Jaroslava Weberová
ekonomka@zsjeseniova.cz

Libuše Míšková
kancelar@zsjeseniova.cz

Jaroslava Halmanová
jidelna@zsjeseniova.cz

www.zsjeseniova.cz

Ředitel školy:

tel. 222 722 190,

Statutarní zástupce:

tel. 222 722 190,

Zástupce ředitele školy:

tel. 222 722 190

Ekonomka:

tel. 222 720 497

Hospodářka:

tel. 222 720 497

Vedoucí školní jídelny:

tel. 222 720 465

VEDENÍ ŠKOLY: KONTAKTY 

Vítejte na akci 

„DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“

10. května 2007

od 14.00 do 18.00 hod

„DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“



Za Vaší vydatné pomoci jsme připravili výstavu

fotografií a dokumentů, které mapují historii školy.

Na chodbách a schodištích můžete od přízemí 

po čtvrté patro zhlédnout v chronologickém uspo-

řádání pět desetiletí ilustrujících proměny školy. 

V každém poschodí je umístěna učebna označená

názvem „Archiv“, kde můžete podpisem stvrdit

účast na akci, a tak poskytnout

informaci o své přítom-

nosti bývalým spolužá-

kům. Velice vítáme aktivní

pomoc při zatřídění, lepším a konkrétnějším

označení vystavené fotodokumentace a materiálů,

které naleznete v učebnách „Archiv“. Vedle histo-

rických materiálů jsme si dovolili ponechat školní

výzdobu a výtvarné práce dětí z roku 2007, který

prostupuje atmosférou celé budovy. Doufáme, že 

v řadě učeben naleznete zajímavý program.

hlavní vchod

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 3
Jeseniova ul. 2400/96

79 80      81      82 83 84       85         86

67         68      69      70 71 72     73       74           75 

55 56 57     58 59 60     61       62           63

42         43    kanceláře vedení školy 48 49          50

tělocvična

tělocvična

IV. patro 1997 - 2006

III. patro 1987 - 1996

II. patro 1977 - 1986

I. patro 1967 - 1976

přízemí 1957 - 2066
jídelna ŠD 20 21 hala 22       23      24 šatny

I. PATRO 1967 - 1976
č.42 – „Stěna 50. výročí – namaluj kachlík“ 
každý návštěvník může zanechat trvalou památku 
o účasti na oslavách 
č.43 – „Výstava keramiky a prodej upomínkových 
předmětů“
č.48 – „Archiv 1967 - 1976“ 

II. PATRO 1977 - 1986
č.57 – „Archiv 1977 - 1986“
č.58 – „ Výuka biologie v roce 2007“ – otevřená učebna

III. PATRO 1987 - 1996
č.67 – „Výuka zeměpisu v roce 2007“ – otevřená učeb-
na
č.68 – „Projekce a videoprojekce“ – seznamte se s naší
multimediální učebnou při promítání a prezentování
prací dětí
č.69 – „Archiv 1987 - 1996“
č.70 – „Zahrajte si počítačovou hru o ceny“  
č.75 – „Sportovní klub“– videonahrávky, 
fotodokumentace ilustrující historii SK ZŠ Jeseniova

PROGRAM V BUDOVĚ

ROZPIS UČEBEN

PŘÍZEMÍ 1957 - 1966
č.21 – „Archiv 1957 - 1966“
č.23 – „Výstava školní družiny“– ukázky prací dětí,
které navštěvují a navštěvovaly školní družinu
č.24 – „Sportovní třídy“– materiály dokumentující 
soustředění, akce, závody a úspěchy 

IV. PATRO 1997 - 2006
č.79 – „Výuka dějepisu v roce 2007“ 
otevřená učebna
č.80 – „Letní tábory Bělčice, Viteneč“– pro návštěv-
níky jsou připraveny ukázky kronik, fotografie,
doklady z táborů …
č.81 – „Archiv 1997 - 2006“
č.82 – „Tábory SK ZŠ Jeseniova“– Načeradec, 
Staré Sedlo, Opařany…
č.85 – „Výuka českého jazyka v roce 2007“
otevřená učebna

PROGRAM NA ŠKOLNÍM HŘIŠTI 

„BAVTE SE A SOUTĚŽTĚ“
- 15.00 hod.- vystoupení žáků I. stupně
- 15.45 hod.- divadelní představení žáků II. stupně
- 16.30 hod.- přivítání oficiálních hostů
- přehlídka sportovních prvků 
- 17.00 hod.- slavnostní sázení „Stromu 50 .výročí“
- vystoupení pěveckého sboru složeného z bývalých 

a současných členů
- soutěže pro příchozí
- stánky s občerstvením, upomínkovými předměty
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