
Zápis z jednání Školské rady 

Zápis z 19. jednání Školské rady p ři ZŠ Praha 3, 
Jeseniova 96, Praha 3 

Datum:  18.11.2014 

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, Jana Jenšíková  - 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. Výroční zpráva 

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)  Ředitel školy poskytnul k nahlédnutí všem členům RŠ Výroční zprávu, která byla schválena 

pedagogickou radou dne 23.6.2014. Společně s panem ředitelem jsme jednotlivé body prošli   ( personální 

obsazení školy, stav žáků, ŠVP, klasifikace za uplynulý školní rok, ekonomická zpráva a zpráva pro 

nadřízené orgány) a po přečtení a objasnění dotazů  ( např. jak plní školní docházku děti v zahraničí či na 

zahraniční škole zapsané v ČR, jak je řešena kázeň žáků a jak je to se zkouškami na SŠ ) byla Výroční 

zpráva  ZŠ za školní rok 2013/2014 schválena všemi p řítomnými členy ŠR. 

Ad 3)  Pan ředitel informoval přítomné o  doplnění školské rady o paní Janu Jenšíkovou ( při třídní 

schůzkách konaných dne 23.10.2014 byla zvolena 349 hlasy ( 1 z rodičů se zdržel hlasování)).             

Škola měla k 30.9. stav 612 zapsaných žáků. K 15.10. měla škola 476 žáků řádného studia ve 21 třídách, 

141 žák plní školní docházku jiným způsobem, na škole studuje 38 dětí cizinců.                                  



Aktuální je řešení počítačů na škole ( nyní celkem 71 počítačů a 27 notebooků) v souvislosti se snahou MČ 

Praha 3 o legalizaci softwaru na školách naší MČ. MČ Praha 3 se soustředí na 3 oblasti : 1) legalizace 

softwaru, 2) stav operačních systémů a 3) zálohování a archivaci. Bylo konstatováno, že na naší škole je 

stav  instalovaného softwaru zcela  legální.                                                                                              

Ředitel školy informoval tradičně o opravách a  pracích ve školní budově o prázdninách - malování tříd III. a 

IV. patra, mytí oken v celé budově, položení nové dlažby ve vestibulu školy ( + protiskluzovém povrchu) a o 

drobnějších opravách. V celé budově byly během prázdnin napojeny všechny radiátory na centrální systém 

( celá akce je prováděna firmou ENESA v rámci úsporných opatření naplánované MČ Praha 3), v rámci 

šetření energií byly nainstalovány na vodovodní kohoutky perlátory a instalovaná světla šetřící energii do 

tělocvičen.                                                                                                                                                  

Ředitel a zástupci informovali o celoročním školním projektu Ekologie-vodní škola, do kterého se zatím 

zapojili hlavně žáci II. stupně. Projekt je zaměřen na vztah k majetku ( škola, areál hřiště), šetření vodou a 

zdravý životní styl a probíhá ve spolupráci s ekocentrem Koniklec z Prahy 3. Další informace se týkaly 

nejbližších stěžejních akcí:  vánoční akademie a  vánoční jarmark ( 10.12.) - přípravy jsou již v plném 

proudu, schůzka pro rodiče žáků 9. tříd (11.12.), den otevřených dveří (15.1.2015), vše bude završeno 

Jeseniádou - Dnem D v květnu 2015. Stále pokračuje akce Ovoce do škol pro žáky I. stupně. Školní klub se 

opět začátkem listopadu otevřel pro žáky I. i II. stupně ( út - čt 12,00-16,00). I letos spolupracuje škola s 

organizací Alfa Human Service ( doučování vybraných žáků a arteterapeutický kroužek) 

 

 

Poděkování: Panu Miloslavovi Pöschlovi za práci ve školské radě v uplynulém období. 

Děkuji všem členům školské rady za jejich čas a práci a přeji všem hezké předvánoční dny. 

 

 

 

 

V Praze 18.11..2014     zápis provedl Mgr. Martin Tauber, předseda školské rady 

 
 
 
 

 


