
Zápis z jednání Školské rady 

Zápis ze 17. jednání Školské rady p ři ZŠ Praha 3, 
Jeseniova 96, Praha 3 

Datum:  11.11.2013 

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 

• Marcela Graciasová -  zástupce zřizovatele 

• Monika Cikánová, Miloslav Pöschl  - za zákonné zástupce dětí 

• Nepřítomni: Martina Šandová -- 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  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 24.6.2013. 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 byla Výroční zpráva  ZŠ za školní rok 2012/2013 

schválena bez p řipomínek všemi p řítomnými členy ŠR. 

 



Ad 3)  Škola zahájila tento školní rok se stejným počtem žáků, bohužel odliv dětí na gymnázia způsobil, že 

jsem i letos museli spojit dvě šesté třídy do jedné 6.A třídy, celkem je na škole 21 tříd.. Na škole otevřeno 

přes 20 kroužků, otevřely se dveře i kroužkům pořádaným jiným subjektem, než je naše škola ( šachový 

kroužek a kroužek pro malé vědce). Bezplatně umožňujeme dětem-cizinům práci v kroužku češtiny a 

patnácti dětem jsme zajistili bezplatné doučování prostřednictvím společnosti Alfa Human Service.  

Informace o stavebních úpravách: největší akce proběhla během prázdnin – celková rekonstrukce 

kanalizace/ potrubí pod tělocvičnami. Stále problémy se spodní vodou, v krytu a šatnách ( vlhnutí zdí). 

Škola usiluje o zařazení mezi školy s požadavkem na finanční pomoc   - potřebujeme provést celkovou 

hydroizolaci celé budovy ( do hloubky cca 6 metrů), budova je ale jako celek ve velmi dobrém stavu. Během 

prázdnin proběhla rekonstrukce toalet v přízemí ( chlapci) a sprch a toalet u tělocvičny. 

Poděkování paní Graciasové  ( členky ŠR  za obec) za podporu grantu ze kterého bude částečně 

financovaná větší akce – zkultivování vjezdu na hřiště z Ambrožovy ulice ( v I. fázi se bude jednat o 

opěrnou zeď, štěrk na povrch) 

 Na závěr proběhla informace o předpokládaném průběhu přijímacího řízení na SŠ  pro škol. rok 

2014/2015. 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze 11.11.2013     zápis provedl Mgr. Martin Tauber, předseda školské rady 


