
ZÁPIS Z 1. JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY ZŠ Jeseniova 96, Praha 3, ze dne 16.2.2006 
 
 
Datum konání:   16.2.2006, 17 hod, v ředitelně školy 
 
Přítomní:            Graciasová Marcela 

 Janešová Věra 
 Mgr. Halbich Michal 
 JuDr. Kulhánek Karel 
 Roubal Tomáš 
 Mgr. Martin Tauber 
 
 
  

Hosté:                Mgr. Palásek Vladimír/ředitel školy 
  Mgr. Lébr Jiří/ zástupce ředitele 
  Paedr. Krausová Hana/ zástupce ředitele 
 
 
 
Program: Seznámení  vedení školy se členy rady, schválení Jednacího řádu Rady ZŠ Jeseniova,     

stanovení úkolů. 
  
Průběh : 1.setkání se uskutečnilo v ředitelně školy, ředitel školy přivítal členy rady, seznámil je se 

zástupci ředitele, stručně nastínil charakteristiku školy, kterou doplnil Mgr.Halbich o vysvětlení 
cílů a náplně sportovních tříd a Sportovního klubu ZŠ Jeseniova. 

 Volba předsedy Rady ZŠ Jeseniova: byly předloženy dva návrhy – že předsedou by měl 
být někdo ze zástupců rodičů a druhý protinávrh – že by radu měl zaštiťovat někdo z řad 
pedagogů, převládl návrh, že do problematiky školy vidí více zástupce pedagogů.  
Výsledek hlasování :   pro            5 
             zdržel se    1 

 
 Předsedou Rady ZŠ Jeseniova byl zvolen Mgr. Martin Tauber 
 Místopředsedkyní Rady ZŠ Jeseniova byla zvolena Věra Janešová 
           pro            5 
           zdržel se    1 
 

Členové Rady se seznámili s legislativou, úkoly a povinnostmi Jednacího Řádu a schválili 
jednomyslně JEDNACÍ ŘÁD RADY ZŠ JESENIOVA, jehož znění zhotovil Judr. Kulhánek.  
Členové rady poskytli osobní údaje a spojení, jako nejefektivnější bylo domluveno spojení 
prostřednictvím elektronické pošty. 
V následující diskusi byly dále nastíněny další zajímavosti školy, cíle a perspektivy. Členové 
rady byli vyzváni, aby se pokusili promyslet svůj osobní přínos pro budoucí práci Rady a 
pomoc škole. 
Úkoly rady :      Předseda rady zajistí prohlídku školy/ termín upřesní 

členové rady obdrželi( pokud ho již neměli) již schválený Plán školy 
pro tento školní rok, bude jim poskytnut pro letošní rok již schválený 
Vnitřní řád školy/ zajistí předseda 
Další schůze Rady školy by měla proběhnout koncem dubna/ zajistí 
předseda 

 
Důležité na závěr:                         Kompetence školské rady     § 168 
 
Školská rada 
a)         se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, 
b)         schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, 
c)         schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny, 
d)         schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků školy 
e)         podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, 
f)          projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke 
zlepšení hospodaření, 
g)         projednává inspekční zprávy České školní inspekce, 
h)         podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství 
a dalším orgánům státní správy. 
 
 
 
 
V Praze dne:    17.2.2006                                                                                   zapsal. Mgr. Martin Tauber 
 


