
Zápis ze 4. jednání Školské rady 

Zápis ze 4. jednání Školské rady p ři ZŠ, Jeseniova 
96, Praha 3 

Datum:  13. června 2007. 

Místo konání:  kancelář ředitele 

Seznam p řítomných členů ŠR:  viz prezen ční listina  

• Marcela Graciasová, Martina Šandová -  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 

 

Program jednání: 

1. Přivítání nové členky paní Martiny Šandové 

2. informace o stavu školy, různé 

Přítomno 6 členů ze šesti : rada je usnášeníschopná 

- RŠ se má podle směrnic sejít 2x ročně, tato schůze byla letos třetí v pořadí, v tomto bodě 

je práce rady splněna 

Ad 1) 

- Dnes poprvé byla jednání rady přítomna paní M. Šandová ( za zástupce zřizovatele), která 

nahradila bývalého člena Mgr.Roubala 

Ad 2) 

Informace ředitele školy – p. Mgr. Lébra: 

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

dá prostor k  tvorbě cest, kterými se lze dostat k cíli – plán ŠVP  je před dokončením ( do 

konce června 2007 ) 



- plánované větší investice – proběhnou hlavně v období hlavních prázdnin – 4.etapa 

výměny oken ( velká tělocvična, část ŠD, okna u tělocvičny, průčelí školy, vestibul, část 

severní stěny,  úprava kabinetu fyziky ( 3.patro) + malování ( jídelna, některé učebny) 

- nutná rekonstrukce běžecké dráhy pro 60 m – umělý povrch dráhy  je systematicky 

nadzvihován a vlněn kořeny blízko rostoucích stromů, shánějí se finance 

- plánuje se celková rekonstrukce jídelny a kuchyně, stále problém s financemi 

- informace o oslavách 50. výročí založení školy, které proběhly10. a 24.5.  

       Bylo čím se pochlubit, oslavy měly vysokou návštěvnost, návštěvníci hodnotili akci jako 

vyloženě zdařilou, líbil se připravený program, doprovodné akce, výzdoba školy. Vysoce 

kladně byl hodnocen podíl matek, které připravily zpestření akce v podobě napečených 

sladkostí. Přes všechny klady akce byl škole vytknut fakt, že ne zcela zdařile se jí podařilo 

o celé  proběhlé akci více informovat veřejnost – umění „prodat“ lépe úspěchy školy je 

výzva do budoucnosti 

 Společenský večer, který se konal večer 24.5. hodnotili účastníci také kladně. Po 

počátečním váhání byly vstupenky rychle rozprodány. O lístky byl překvapivě zájem mezi 

bývalými žáky školy, kteří této akce využili k netradičnímu setkání s bývalými učiteli a 

spolužáky. Vyvrcholením večera bylo veřejné ocenění bývalého ředitele P. Mgr. Paláska 

za jeho činnost pro školu 

- Členům rady bylo příslíbeno zaslání upraveného školního řádu k připomínkování tak, aby 

mohl být v schválen a včas  vytištěn pro nový školní rok 

- Grantová politika – jako velmi nadějná se na tomto poli jeví budoucí spolupráce s oběma 

členkami ŠR delegované za zřizovatele, které mají s grantovou politikou častější 

zkušenost. S potěšením budeme očekávat případnou podporu  i v oblasti možných 

konzultací ( správné formulace žádostí, které dají větší šanci schválení přidělených grantů) 

 

Závěr:  Rád bych poděkoval všem členům Školské rady za jejich volný čas, který věnovali jednáním a za 

vstřícný přístup, který umožnil pracovat  a řešit dané úkoly v plně přátelské atmosféře.  

   Martin Tauber ( předseda ŠR) 

 

 

14.6.2007 zápis provedl Mgr. Martin Tauber, předseda školské rady 

 

 

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

 

 

 


