
Zápis z jednání Školské rady 

Zápis z 21. jednání Školské rady p ři ZŠ Praha 3, 
Jeseniova 96, Praha 3 

Datum:  15.6.2015 

Místo konání:  kancelář ředitele školy 

Seznam p řítomných členů ŠR:  viz prezen ční  listina  

• Mgr.Martin Tauber (předseda ŠR ) 

• Monika Cikánová, Jana Jenšíková  - za zákonné zástupce dětí 

• ThDr. Petr Vinš - za zástupce zřizovatele 

• omluvili se: Mgr. Michal Halbich - (za pedagogické pracovníky),  Marcela Graciasová  - (za 

zástupce zřizovatele)  

Hosté:  

• Mgr. Jiří Lébr - ředitel školy, PhDr. Gabriela Babušová, Ph.D., zástupkyně ředitele 

 

Schválený program jednání: 

1. Schválení programu jednání  

2. Výroční zpráva - schválení 

3. Informace p. ředitele  a zástupců ředitele o škole 

Přítomno  4 členů ze šesti : rada je usnášeníschopná  

Ad 1)  Program schválen beze změn 

 

Ad 2)   Ředitel školy dal k dispozici všem přítomným členům RŠ Výroční zprávu, která byla schválena 

pedagogickou radou dne 22.6.2015. Společně s panem ředitelem jsme výroční zprávu prošli a ředitel 

zodpověděl dotazy týkající se např. personálního obsazení školy ( spíše stoupá věková hranice učitelského 

sboru, což s sebou přináší ekonomický problém, starším učitelům musí škola poukazovat vyšší plat, ale je v 

zájmu školy, aby se zpět vrátili mladší kolegyně, které jsou momentálně na mateřské dovolené). Na škole 

učí učitelé, kteří jsou z 98% aprobovaní ( jeden učitel studuje a jedna učitelka dokončuje pedagogické 

minimum). Další dotazy se týkaly pořádání škol v přírodě, projektu Edison ( škola má zájem tento projekt 

zopakovat i letos), jak se pracuje s nadanými žáky, jak je to s polytechnickou výchovou ( mimo pěstitelské 

práce se mohou žáci seberealizovat v projektech v rámci počítačové techniky). 



Přítomní se dotázali i na aktuální téma - počty cizinců na naší škole. Na škole v současnosti studuje 45 dětí 

rodičů cizinců (Bulharsko, Černá Hora, Ukrajina, Slovensko, Rusko, Uzbekistán, Vietnam, Čína, Nigérie), 

což je cca 10% z celkového počtu žáků školy. Díky nedokonalé legislativě jsou tito žáci včleněni do 

učebního procesu bez jakékoliv možnosti nabytí jazykových znalostí českého jazyka, což je náročné pro ně, 

učitele i spolužáky. Je však důležité podotknout, že  mezi cizince započítáváme i děti, které se u nás 

narodily, mluví dokonale česky, ale jsou bez státní příslušnosti ČR - a často patří k premiantům třídy. 

Přivítali jsme nabídku případné pomoci pana Vinše, který má ze své praxe mnoho zkušeností s práci v 

multikulturním prostředí. Další dotazy směřovaly k environmentální, multikulturní a preventivní výchově - 

všechny tyto složky jsou pravidelně a přirozeně začleňovány do výuky, učitelům je poskytnuta možnost 

vzdělávat se v těchto oblastech na akreditovaných odborných seminářích. 

Po zodpovězení všech dotazů byla  Výroční zpráva  ZŠ za školní rok 2014/2015 schválena všemi 

přítomnými členy ŠR.  

Ad 3)   Další informace se týkaly především letošního celoročního projektu Doba minulá, co nás minula, 

jehož se účastní žáci společně se svými učiteli. Projekt je věnován sedmistému výročí Karla IV., žáci budou 

plnit 7 hlavních velkých úkolů. Přítomní se mohli seznámit s ukázkami originálních dopisů třídám a výsledky 

některých úkolů. Celoroční projekt opět vyvrcholí společným setkáním žáků, pedagogů i rodičů v květnu. I 

letos plánujeme organizovat předvánoční charitativní sbírku ve spolupráci s diakonií Broumov. 

Rád bych poděkoval všem členům školské rady za jejich čas, účast a práci. 

 

V Praze 9.11..2015     zápis provedl Mgr. Martin Tauber, předseda školské rady 

 
 
 
 

 


