
Zápis z 5. jednání Školské rady p ři ZŠ, Jeseniova 96, 
Praha 3 

Datum:   1.října 2007, 17,30 – 18,45 

Místo konání:  kancelář ředitele 

Seznam p řítomných členů ŠR:  podpisy  - viz prezen ční listina 

Přítomni:  

• Martina Šandová -  zástupce zřizovatele  

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

• Věra Janešová, Kateřina Petrašová  - za zákonné zástupce dětí 

Omluvena:  Marcela Graciasová 

Hosté:  

• Mgr. Jiří Lébr - ředitel školy 

 

Program jednání: 

1. Projednání a schválení školního řádu pro rok 2007/2008 

2. Schválení školní Výroční zprávy za školní rok 2006/2007 

3. informace o stavu školy, grantové politice 

Přítomno 5 členů ze šesti : rada je usnášeníschopná 

Ad 1)   

  Schválení Školního řádu pro školní rok 2007/2008 

- Členové školské rady obdrželi v elektronické podobě znění rozšířeného nového školního 

řádu, aby jej v klidu prostudovali 

- letošním školním roce přistoupilo vedení školy k sepsání zcela nového a mnohem 

podrobnějšího školního řádu. Tento řád se svým rozsahem zcela liší od všech 

předchozích  

Oproti dřívějším školním řádům zahrnuje nejen práva a povinnosti žáků, ale i práva a 

povinnosti zákonných zástupců žáků a učitelů. Nově je zde uveřejněn klasifikační řád pro 

hodnonocení,chování, kritéria pro klasifikaci prospěchu. 



Součástí školního řádu je i řád školní družiny, řád jídelny a návštěvní řád školy. 

 

Žáci již obdrželi na začátku školního roku tradiční školní řád ( ve stejném znění jako vloni, 

rozsah - jeden list A5), ten obsahuje nejdůležitější body z práv a povinností žáků. Tato 

verze byla s žáky podrobně projednána, vlepena do ŽK a podepsána rodiči. 

Představa školy je, že by se nový podrobný školní řád vyvěsil v plném znění ve vestibulu 

školy a byl by k dispozici veřejnosti a ke stažení na webových stránkách školy. 

 

Hlasování o školním řádu: Po projednání drobných technických 

připomínek byl Školní řád ZŠ Jeseniova  pro školní rok 2007/2008 

jednomysln ě schválen všemi p řítomnými členy školské rady.  

Ad 2) 

Projednání a schválení Výro ční zprávy školy za školní rok 2007/2008 

- Ředitel školy pan Mgr. Lébr seznámil členy rady s obsahem Výroční zprávy, která byla 

členům školské rady předložena 

 

Hlasování o Výro ční zpráv ě:  Výro ční zpráva byla jednomysln ě schválena 

všemi p řítomnými členy školské rady. 

 

Ad 3)      

- Informace p. uč. Halbicha o grantu na retoping běžecké dráhy – získání dotace 

z Magistrátu je podmíněno spoluúčastí naší městské části ( cca 1,5 mil. korun). 

Opotřebovanost dráhy je veliká, ale je to přirozená věc, využití dráhy je značné, nevyolatí 

se ji stále záplatovat. 

- Ředitel školy podal všeobecné informace k začátku nového školního roku 

 

  

 

 

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) 

 

 

1.10.2008 / zápis provedl Mgr. Martin Tauber, předseda školské rady 



 

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

 

 

 


