
 Zápis z jednání Školské rady
Zápis z 26. jednání Školské rady při ZŠ Praha 3, 
Jeseniova 96, Praha 3

Datum: 18.6.2018

Místo konání: kancelář ředitele školy

Seznam přítomných členů ŠR:  přítomno 5 členů  - viz prezenční  listina

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

 Jaroslav Musil, Jana Jenšíková- za zákonné zástupce dětí

 Mgr. Lucie Vitkovská

 Nepřítomni: ThDr. Petr Jan Vinš – z dnešního jednání se omluvil

 Hosté:

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

Schválený program jednání:

1. Schválení programu jednání

2. Sesouhlasení školního řádu

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)  

ŠKOLNÍ ŘÁD pro školní rok 2018/2019 byl schválen všemi přítomnými členy školské rady.

Ad 3)  Informace ohledně osobních údajů o dítěti a zákonných zástupcích. Škola má právo získávat 

některé informace, na některé musí mít písemný souhlas zákonných zástupců. Ne vše je zcela jasné, 

čeká se na doplňující informace ke GDPR. Škola se snaží postupovat maximálně korektně.

Momentálně má škola 563 žáků, 42 pedagogů, 1 asistentku žáka, 1 školní asistentku, 7 vychovatelek 

ŠD, 18 provozních pracovníků.

Škola pracuje s 59 žáky, u kterých byly zjištěny poruchy učení a s 12 dětmi s poruchami chování.



Sportovní klub SK Jeseniova má v součastnosti 540 členů, 25 trenérů.

K celkovému  počtu žáků je třeba připočítat navíc 197 žáků Park Lane International School, kteří v 

rámci ZŠ Jeseniova vykonávají rozdílové zkoušky.

Škola počítá s přístavbou / nástavbou nad stávající školní družinou a jídelnou, momentálně jsou k 

dispozici pro 200 žáků zapsaných do ŠD - dvě malé herny. Činnost družiny tak musí probíhat v 

běžných učebnách.

Od letošního škol. roku byly zavedeny elektronické žákovské knížky, s tím od 5.ročníku žákovské 

záznamníky ( tenčí podoba žákovské knížky bez známek), které slouží k omlouvání žáků a předání 

rychlých informací. Po dlouhé debatě pedagogů byly z výchovných důvodů na 1.stupni v 1. - 4. třídě 

zachovány klasické žákovské knížky.

Škola spolupracuje úzce s Pedagogickou fakultou UK - studenti na ZŠ Jeseniova vykonávají na 1. 

stupni náslechy a praxi.

I v tomto školím roce proběhly desítky akcí, kladně byly hodnoceny preventivní programy školní 

preventistky Mgr. Marcely Šífové. V režii Mgr. Venduly Juráškové škola vstoupila do projektu šablon 

vyhlášených MŠMT - škola získává zajímavé finanční zajištění hlavně pro doučování žáků se 

vzdělávacími potřebami, je to administrativně velmi náročné.

V rámci informací byl zmíněn vysoký standard školní jídelny - velmi oblíbeným se stal tematicky 

zaměřený jídelníček k národním kuchyním ( mexická, slovenská).

Sportovní klub organizuje 3 příměstské tábory, které byly během "pár minut" rozebrány a 3 letní 

sportovní soustředění pro své členy.

Rád bych  všem členům ŠR poděkoval za spolupráci a přeji hezké prožití zasloužených dovolených.

Příloha: Školní řád pro 2018/2019, který byl schválen členy ŠR

V Praze 18.6.2018 zápis provedl Mgr. Martin Tauber, předseda školské rady


