
Zápis z jednání Školské rady 

Zápis z 13. jednání Školské rady p ři ZŠ, Jeseniova 
96, Praha 3 

Datum:  15.11.2011 

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, Marcela Graciasová  - zástupce zřizovatele 

• Věra Janešová ( již jako host), Miloslav Pöschl  - za zákonné zástupce dětí 

• Nepřítomni – Monika Cikánová  - za zákonné zástupce dětí  - omluvila se ( nemoc) 

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. Výroční zpráva 

5. 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 bylo potřeba absolvovat  nové volby do ŠR – v rámci svých kompetencí 

provedl ředitel školy. Za zákonné zástupce dětí byl ve své funkci potvrzen pan Miroslav Pöschl , nově byla 

zvolena paní Monika Cikánová . Toto zvolení proběhlo v rámci třídních schůzek, ze žádné třídy nebyly proti 

těmto navrženým zástupcům vzneseny žádné námitky. Za pedagogy byl ve své funkci potvrzen při 

hlasování dne 14.11. 2011 Mgr. Michal Halbich a Mgr. Martin Tauber . Mandát byl potvrzen i zástupkyním 

za obec – paní Marcele Graciasové a paní Martin ě Šandové . Pan ředitel přítomným pogratuloval. 



Ad 4) Výroční zpráva ZŠ byla poskytnuta všem členům a po přečtení a zodpovězení dotazů byla Výroční 

zpráva  ZŠ za školní rok 2010/2011 schválena bez p řipomínek všemi p řítomnými členy ŠR. 

Ad 5) Ředitel školy a jeho zástupci pak informaci o veliké rekonstrukci školní jídelny a kuchyně školy - 

nejprve vše vypadalo dobře, ale problémy nastaly po odkrytí základů pod kuchyní – špatný  stav kanalizace 

s sebou přinesl nejen požadavek na navýšení finančních prostředků, ale i zpoždění stavby, a to způsobilo, 

že se provoz jídelny posunul o 14 dní. Ředitel školy ocenil postoj rodičů, kteří nastálou situaci pomohli škole 

vyřešit vstřícným přístupem. V současné době se chod jídelny stabilizuje, stále probíhají jednání, jak provoz 

jídelny ještě doladit a zlepšit. O prázdninách byl dokončen rozvod teplé vody na všechna žákovská WC ve 

všech patrech. Pan Halbich informoval o realizaci dvou krytých otevřených přístřešků na školním hřišti, 

které jsou hezké, hřiště skvěle doplňují a jsou využívány sportovci i rodiči, kteří doprovázejí děti na atletiku 

v odpoledních hodinách. Zároveň pan Halbich informoval o sportovních úspěších našich současných i 

bývalých žáků ( K. Hlavatá, Ch. Kukla ). Ředitel školy podal informace o zpomalovacím prahu v ulici 

Ambrožova, který je již značně snížený a omletý – brzká rekonstrukce naráží na nedostatek financí. Větší 

rekonstrukční akce čeká jižní levý roh hřiště – po vypořádání majetkových záležitostí se zde plánuje 

obnovení dnes již zarostlé přístupově cesty na hřiště ( tj. tedy z ulice Malešická) pro větší vozidla, zároveň 

by se prodloužila běžecká dráha o cca 40 m. 

Přítomní byli dále informováni o akcích pro děti a rodiče – školní jarmark, vánoční podvečerní setkání 

v tělocvičně školy celoškolní celoroční projekt Cesta na Olymp aneb kalos kai agathos. Úspěch měla 

dopolední akce pořádaná pro sousední mateřské školky  – Děti dětem.  

 

V závěru poděkoval pan ředitel dlouholeté člence školské rady paní Věře Janešové za dosavadní práci 

v radě školy a ocenil i její dlouholetou práci v SRPŠ. Popřál jí  i jejímu synovi Martinovi, dnes již studentovi 

gymnázia, mnoho úspěchů v dalším životě. 

 

 

Poděkování všem členům školské rady i vedení ZŠ za dosavadní spolupráci 

společně s přáním spokojeného prožití vánočních svátků a šťastného vykročení do 

nového roku 2012. 

 

 

V Praze 15.11.2011      zápis provedl Mgr. Martin Tauber, předseda školské rady 


