
Zápis z jednání Školské rady 

Zápis z 18. jednání Školské rady p ři ZŠ Praha 3, 
Jeseniova 96, Praha 3 

Datum:  16.6.2014 

Místo konání:  kancelář ředitele školy 

Seznam p řítomných členů ŠR:  viz prezen ční  listina  

• Mgr.Martin Tauber (předseda ŠR ), Mgr. Michal Halbich - za pedagogické pracovníky 

• Monika Cikánová, Miloslav Pöschl  - za zákonné zástupce dětí 

• Mgr. Martina Šandová - za zástupce zřizovatele 

• Nepřítomna: Marcela Graciasová  - omluvila se 

Hosté:  

• Mgr. Jiří Lébr - ředitel školy 

 

Schválený program jednání: 

1. Schválení programu jednání 

2. Schválení školního řádu pro škol. rok 2014/2015 / dodateke ŠŘ k mobilním telefonům 

3. Informace p. ředitele  a zástupců ředitele o škole 

 

Přítomno  5 členů ze šesti : rada je usnášeníschopná  

Ad 1)  Program schválen beze změn 

 

Ad 2)  Ve školním řádu byla pro budoucí školní rok učiněna změna. Upřesňuje používání mobilních 

telefonů ve škole a sankce, které vyplývají z porušení tohoto bodu ŠŘ ( viz příloha). Protože žákovské 

knížky byly již vytištěny, bude tento dovětek vytištěn a vlepen do každé vydané žákovské knížky. 

ŠKOLNÍ ŘÁD na školní rok  2014/2015  SCHVÁLEN VŠEMI 5 P ŘÍTOMNÝMI ČLENY ŠKOLSKÉ 

RADY.  

 

 



Ad 3)  Pan ředitel informoval přítomné o  sportovních úspěších školy a o umístění školy v tradiční soutěži 

škol Prahy 3 o pohár starosty Hartiga. Naše škola se umístila ve sportovních soutěžích na 1. místě. 

Proběhla informace  o plánovaném celoškolním projektu pro nový školní rok. Součástí tohoto projektu 

budou dílčí projekty se společným tématem Vody ( zaměřeno na ekologii). Byla již navázána spolupráce se 

žižkovskou organizací Koniklec, která bude pro školu některé dílčí projekty organizovat ( Hospodaření 

s vodou, Voda v domácnosti, Modřanské tůně, Úpravna vody v Podolí).  Informace ředitele školy 

k plánovaným pracím během prázdnin a podzimu. Nejrozsáhlejší práce představuje  rekonstrukce krytu pod 

školou – ta se díky vyřizování náležitých formalit přesune až do podzimních měsíců -  nejprve je potřeba 

odizolovat zdi ( výkop až do hloubky 6 metrů po obvodu budovy), je zadaný projekt. Bude dokončena 

přístupová cesta z ulice Ambrožova ( hrazeno z grantu), tento úsek bude využit jako prodloužení běžecké 

dráhy na hřišti, práce provede odborná firma z Prostějova. Škola již vešla v jednání s odbornou firmou, 

která v rámci projektu organizovaném radnicí městské části Praha 3 zamýšlí uspořit značné množství 

energií díky počítačovému systému, který umožní vytápět prostory školy podle konkrétní potřeby a 

plánovaně. Úspory se plánují také díky LED osvětlení v některých učebnách a podle finančních možností i 

v tělocvičnách. Firma ENESA a.s. již zmapovala energetickou náročnost všech prostor školy. Ve škole 

proběhnou tradiční prázdninové práce – malování učeben ( v srpnu) – 3., 4. patro, WC, nově se vymalují 

učebny budoucích 1. tříd, opraví se emailové nátěry, úklidová firma umyje okna v celé budově. Počítačová 

učebna bude mít nové linoleum. Malá jídelna a kmenová učebna budoucí 9.A budou dovybaveny novým  

nábytkem. Malá jídelna bude též osazena novými věšáky, protože slouží v odpoledních hodinách jako 

šatnový prostor pro děti z malé atletiky. V tělocvičnách se budou brousit a lakovat podlahy. Ve vestibulu se 

bude pokládat nová světlejší dlažba, aby se prostor zmodernizoval a prosvětlil. Pan ředitel informoval o 

kontrole schodišť, které provedla statička a neshledala žádný problém pro provoz schodišť v budově. 

K dotazu ze stran rodičů ohledně provozu školní kuchyně bylo konstatováno, že si paní kuchařky na práci 

s moderními přístroji již zvykly a dostaly se do rytmu. Na pořad jednání přišly i nové webové stránky školy, 

rodičům se líbí,  připomínky ( fotografie učitelů apod.) dá škola na zvážení správci stránek. 

 

Poděkování: Děkuji všem členům školské rady za jejich čas a práci v tomto školním roce, přeji všem klidnou 

zaslouženou dovolenou. 

 

 

Počet příloh: 1 

 

 

V Praze 16.6.2014     zápis provedl Mgr. Martin Tauber, předseda školské rady 

 
 
 
 
 



Příloha: 
 
Dodatek ke školnímu  řádu / schváleno ŠR dne 16.6.2014 
 
1. V době vyučování i v době konání školní akce je mobilní telefon zcela vypnut a žák  
s ním nesmí žádným způsobem manipulovat.  
Žáci mohou mobilní telefon používat pouze v době před vyučováním, v době přestávek a  
po vyučování. Pedagogičtí pracovníci by měli mít na zřeteli, že by žák neměl ztratit  
kontakt se svými rodiči.  
Pokud žák nedodrží podmínky platné pro používání mobilních telefonů ve škole tak, jak je  
stanovuje platný školní řád, může mu být mobilní telefon vyučujícím dočasně zabaven.   
Pokud žák použije mobilní telefon během výuky, je to považováno za hrubé porušení 
školního řádu a žák může být potrestán důtkou tř.učitele či dalšími postihy. 
  
2. Škola nedoporučuje, aby děti měly mobily v době konání školy v přírodě, stejně tak 
nedoporučuje na školy v přírodě jinou elektroniku (tablety, PC apod.) 

 


