
Zápis z jednání Školské rady 

Zápis z 12. jednání Školské rady p ři ZŠ Praha 3, 
Jeseniova 96, Praha 3 

Datum:  21.6.2011 

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 

• Martina Šandová - zástupce zřizovatele 

• Věra Janešová, Miloslav Pöschl  - za zákonné zástupce dětí 

• Nepřítomni: Marcela Graciasová  - omluvila se  

Hosté:  

• Mgr. Jiří Lébr - ředitel školy 

 

Schválený program jednání: 

1. Schválení programu jednání  

2. Schválení školního řádu pro škol. rok 2011/2012  

3. Podzimní volby do ŠR 

4. Informace p. ředitele  a zástupců ředitele o škole 

Přítomno 5 členů ze šesti : rada je usnášeníschopná 

Ad 1)  Program schválen beze změn 

Ad 2)  Ve školním řádu nebyly pro budoucí školní rok učiněny žádné změny, a proto byl ŠKOLNÍ ŘÁD na 

školní rok  2011/2012 SCHVÁLEN VŠEMI 5 P ŘÍTOMNÝMI ČLENY ŠKOLSKÉ RADY.  

Ad 3)  V novém školním roce bude potřeba absolvovat  nové volby do ŠR – v rámci svých kompetencí 

provede ředitel školy  

Ad 4) Ředitel i oba zástupci školy informovali přítomné o hlavních stěžejních akcích pro letošní školní rok 

– nejvíce pozornosti bylo věnováno plánované a dlouho očekávané rekonstrukci školní jídelny, která 

proběhne o letních prázdninách, jídelna se zvětší „o jedno okno“, bude zcela rekonstruováno zázemí 

kuchyně i kuchyň jako taková. Bude provedena celková rekonstrukce střechy. Aby budova školy vyhověla 



náročným hygienickým požadavkům, proběhne o hlavních prázdninách též rekonstrukce rozvodů vody na 

žákovských WC – výsledkem bude, že i na žákovských záchodech ve všech patrech poteče teplá voda. 

I v letošním školním roce se mohli žáci pod vedením svých učitelů zapojit do celoročního projektu – letos 

byl vyhlášen projekt pod názvem Od řemesla k profesím. Tento projekt vyvrcholil setkáním rodičů, žáků i 

učitelů na školním hřišti. Žáci druhého stupně připravili pro své mladší spolužáky i pro návštěvníky program. 

Akce se zdařila. 

Naše škola obhájila v celkovém bodování slušné 2 .místo v obvodní soutěži Pohár starosty Hartiga. Stejně 

dobře si vedla ve všestranné sportovní  soutěži Amos Tour. 

Dále bylo konstatováno, že i přes odchod žáků žáků  5.a 7. tříd by se celkový počet dětí neměl výrazně 

snížit. V příštím škol. roce budou otevřeny 2 první třídy. Do sportovní třídy se počítá s 23 žáky (5 dětí je 

z naší školy). Po sportovní stránce je prestiž naší školy stále výborná. Kladně byla hodnocena i účast 

našich žáků při spoluorganizaci Dne dětí na Pražačce, při Aprílovém běhu a odpolední akci pro děti na 

náměstí Jiřího z Poděbrad. 

Zazněly i plány do budoucna – co si tak představit krytý prostor pro sportovce i družinu za školou                   

( nevyužitý a problematický prostor pod okny v zadním traktu školy. 

 

 

Přání a poděkování všem členům školské rady i vedení ZŠ za dosavadní práci a 

přání hezkého léta a příjemné dovolené. 

 

 

 

V Praze 21.6.2011      zápis provedl Mgr. Martin Tauber, předseda školské rady 


