
Zápis z jednání Školské rady 

Zápis z 10. jednání Školské rady p ři ZŠ Praha 3, 
Jeseniova 96, Praha 3 

Datum:  7.6.2010 

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 

• Věra Janešová, Miloslav Pöschl  - za zákonné zástupce dětí 

• Nepřítomni: Martina Šandová zástupce zřizovatele  – omluvila se ( pracovně v zahraničí) 

Hosté:  

• Mgr. Jiří Lébr - ředitel školy 

 

Schválený program jednání: 

1. Schválení programu jednání  

2. Schválení školního řádu pro příští školní rok 2010/2011  

3. Informace p. ředitele  a zástupců ředitele o škole 

Přítomno 5  členů ze šesti : rada je usnášeníschopná 

Ad 1) Program schválen beze změn 

Ad 2) Informace týkající se doplňků školního řádu – od 1.9.2010 doplnění a ošetření doby mezi   

dopoledním a odpoledním vyučováním : 

1) Dohled nad žáky se vykonává od okamžiku vstupu žáka do školy. 

2) Žáci nesmí o polední přestávce pobývat ve škole. 

3) Žák má možnost přijít na odpolední vyučování 15 minut před začátkem odpoledního vyučování. 

4) Pověřený pracovník školy dohlíží na žáky do jejich odchodu ze školy. 

Po diskusi nad doplňky byl ŠKOLNÍ ŘÁD na školní rok  2010/2011 SCHVÁLEN VŠEMI 5 P ŘÍTOMNÝMI 

ČLENY RADY.  

 



Ad 3) Informace p. ředitele J. Lébra a jeho zástupců k práci na škole: 

Předložen problém týkající se častého pobývání bezdomovců v parčíku vedle školy, přebývají zde často 

v nočních hodinách, zůstává po nich nepořádek, jeví se jako nevhodné, pokud je žáci ráno míjejí. Zde 

přislíbila pomoc členka rady paní Graciasová, která je předsedkyní komise Sociálně právní ochrany dětí - 

pokusí zasadit se o zvýšený dohled nad parčíkem prostřednictvím Policie ČR. 

Informace ředitele školy o snaze řešení problémů, které škola spatřuje v potenciálním nebezpečí pro žáky, 

kteří tráví mnoho času na internetu a v síti Facebook - rodiče dostali informace o tomto nebezpečí na 

třídních schůzkách, zároveň obdrželi doporučení, kam se obrátit v případě, že závislost dítěte na internetu 

překročí hranice. Děti jsou o nebezpečí a ochraně na internetu informováni prostřednictvím dvou desater : 

Desatero Bezpečného internetu a NETIKETA (net+etiketa) – pro potřeby školy vytvořila paní uč. Jurášková. 

Tato Desatera jsou umístěna v každé místnosti, kde je přístup k internetu.  

Informace o uskutečněné největší celoroční akci – Dráček Recykláček ( proběhlo 3.6.2010). Škola musela 

operativně čelit nepřízni počasí a během dopoledne přetvořit celý program tak, aby bylo možno akci 

uskutečnit ve školní budově. Akce byla rodičovskou veřejností a návštěvníky školy hodnocena jako velmi 

úspěšná. Škoda jen, že kvůli dešti si děti, rodiče a návštěvníci nemohli prohlédnout nově vybudovanou 

přírodní stezku, která vznikla z popudu p.uč.  M. Halbicha na hřišti školy. Žáci mají možnost se v areálu 

školního hřiště seznámit se zajímavostmi týkajících se nejzajímavější zde rostoucí flóry na 10 základních 

deskách, 6 informačních tabulích ( ty zpracovali žáci školy pod vedením učitelů). Součástí stezky je i 

jedinečná možnost prohlédnout si instalované ptačí budky - škola se zapojila do projektu Budky do škol       

( organizace Ornita). Další součástí stezky je místo pro 6 kompostérů, nově rozšířený  rekreační koutek       

( průlezky, venkovní ping-pongový stůl), učebna v přírodě.  

Dála p. ředitel informoval o personálním obsazení – to je prakticky na stejné úrovni, očekává se nastup 

nové paní učitelky – aprobace Čj – Němčina ( potřeba zavedení druhého světového jazyka).  Škola má 23 

tříd, do budoucí sportovní třídy s e počítá se zhruba dvacítkou dětí, momentálně absolvují zdravotní testy 

ve specializovaném zdravotnickém zařízení. Deváté třídy už pojedou podle nového vzdělávacího programu. 

Rekonstrukce školní jídelny a kuchyně je naplánována na prázdniny příštího školního roku. Pan M.Habich 

informoval stručně  o sportovních úspěších žáků, zazněla i informace o letním táboře v Bělčicích. 

 

Poděkování všem členům ŠR za jejich práci v letošním školním roce ! 

 

 

V Praze 8.6.2010      zápis provedl Mgr. Martin Tauber, předseda školské rady 


