
Zápis z jednání Školské rady 

Zápis ze 14. jednání Školské rady p ři ZŠ, Jeseniova 
96, Praha 3 

Datum:  19.6.2012 

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  Martina Šandová, - zástupce zřizovatele 

• Monika Cikánová  , Miloslav Pöschl  - za zákonné zástupce dětí 

• Mgr. Jiří Lébr - ředitel školy 

 

Schválený program jednání: 

1. Schválení programu jednání  

2. Sesouhlasení školního řádu pro škol. rok 2012/2013 

3. Informace p. ředitele  a zástupců ředitele o škole 

 

Přítomno 6 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  2012/2013 SESOUHLASEN VŠEMI 6  P ŘÍTOMNÝMI ČLENY ŠKOLSKÉ RADY.  

Ad 3) Informace ředitele školy Mgr. Jiřího Lébra a zástupců ředitele školy o uplynulém školním roce: 

- Členové ŠR byli ředitelem školy ujištěni, že na příští školní rok je vše připraveno 

- Nástup nové paní uč. Karly Brožové do 1. třídy, paní uč. Eva Bednářová odchází do 

důchodu 

- Bude otevřena nová sportovní třída ( 6.C) s cca 20 dětmi 

- Během prázdnin budou instalovány dvě nové multimediální tabule ( učebna D2, 4.patro a 

přízemí – učebna 4.C) 

- Do budoucích prvních tříd zapsáno 58 dětí, počty se ale mění ( rodiče se stěhují, 

zapomněli na zápis apod.) 



- Očekáváme omezené finance pro budoucí 1. třídy – musíme s tím počítat při sestavování 

rozpočtu na budoucí škol. rok 

- Stále tíživějším problémem jsou pro základní školy odchody dětí po ukončení 1. stupně – 

osmiletá gymnázia, jiné specializované základní školy, rodiče opouštějí centrum Prahy a 

stěhují se na okraj či do okolí Prahy – děti přehlašují na bližší školy) 

- Byli jsme osloveni agenturami, které provozují odpolední kroužky pro děti, zatím vše 

pokrýváme vlastními pedagogy, zvážíme využití do budoucnosti 

- V tomto školním roce jsme neřešili žádné výrazné kázeňské problémy žáků 

- Informace o sportovní činnosti – investice do sportovního areálu školy – 350.000,- Kč – 

úprava sauny, vznikl budoucí obchůdek, který poskytne občerstvení při sportovních 

akcích. Zmíněno jméno člena oddílu - Jana Jirky – výrazný sportovní i životní úspěch. 

Zakoupen traktůrek na sekání trávy – posekání trávy se zkrátilo na jednu hodinu oproti 

dřívějším 5-6 hodinám. 

- Stále otevřená otázka špatné kanalizace mezi hřištěm a budovou školy, špatné odpady, 

z toho problém s vlhnoucími zdmi v prostorách žákovských šaten a tělocvičny, příslib 

financí na rok 2013. 

 

 

 

 

Poděkování  všem členů školské rady za dosavadní práci, přání hezkých prázdnin, dovolených a léta. 

 

 

 

 

V Praze 19.6.2012      zápis provedl Mgr. Martin Tauber, předseda školské rady 


