
Zápis ze 3. jednání Školské rady 

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

Datum:  8. března 2007. 

Místo konání:  kancelář zástupce ředitele 

Seznam p řítomných členů ŠR:  viz prezen ční listina  

• Marcela Graciasová - zástupce zřizovatele  

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

• Věra Janešová, Kateřina Petrašová  - za zákonné zástupce dětí 

Hosté:  

• Mgr. Jiří Lébr - ředitel školy 

 

Schválený program jednání: 

1. schválení programu jednání  

2. seznámení s výroční zprávou ZŠ, Jeseniova 96, Praha 3 pro škol.rok 2005/06  

3. rozprava nad jednotlivými částmi  

4. schválení či neschválení předložené výroční zprávy  

5. informace o stavu školy, různé 

Ad 1) 

Přítomno 5 členů ze šesti : rada je usnášeníschopná 

Program schválen beze změn 

Ad 2), ad 3) 

Mgr. Jiří Lébr (ředitel školy) - komentované seznámení s výroční zprávou za škol. rok 2005/6  ( zpráva byla 

poskytnuta k nahlédnutí)  

Ad 4) 

Výroční zpráva ZŠ , Jeseniova 96, Praha 3  byla jednomys lně schválena 



 

Ad 5) 

- Mgr.  Tomáš Roubal byl uvolněn ze své funkce člena ŠR  v souvislosti se zánikem svého 

volebního mandátu v rámci zastupitelstva Prahy 3 

- Škola prochází přípravou ŠVP – příští školní rok se najede výuka  v 1.a 6. ročníku –  ŠVP 

se snaží nelišit se příliš od osnov, ale škole je dán prostor k  tvorbě cest, kterými se lze 

dostat k cíli – příprava ŠVP  bude dokončena do konce června. 

- p. ředitel informoval o výsledcích v 1. pololetí ( 5 druhých stupňů z chování, dvě 

nedostatečné, jedna odložená klasifikace), problémem je odchod dětí z pátých tříd ( třídy 

se vyprazdňují) 

- odchod pí uč.Petráškové , problémy s personálním obsazením hodin cizích jazyků 

(angličtiny) 

- oslavy 50. výročí založení školy (10. a 24.5.) 

- plánované větší investice – 4.etapa výměny oken ( velká tělocvična, část ŠD,okna u 

tělocvičny, průčelí školy, vestibul, část severní stěny + malování ( jídelna, některé učebny) 

- nutná rekonstrukce běžecké dráhy pro 60 m, shánějí se finance 

- plánuje se celková rekonstrukce jídelny a kuchyně 

 

 

8.3.2007 zápis provedl Mgr. Martin Tauber, předseda školské rady 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 


