
Zápis z jednání Školské rady 

Zápis z 20. jednání Školské rady p ři ZŠ Praha 3, 
Jeseniova 96, Praha 3 

Datum:  15.6.2015 

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 

• Monika Cikánová, Jana Jenšíková  - za zákonné zástupce dětí 

• Nepřítomni: Marcela Graciasová  - za zástupce zřizovatele - omluvila se, ThDr. Petr Vinš - z 

dnešního jednání se omluvil, účastnil se náhradního jednání dne 10.6.2015 

Hosté:  

• Mgr. Jiří Lébr - ředitel školy 

 

Schválený program jednání: 

1. Schválení programu jednání  

2. Schválení školního řádu pro škol. rok 2015/2016 včetně dodatku ŠŘ k mobilním přenosným 

zařízením 

3. Informace p. ředitele  a zástupců ředitele o škole 

Přítomno  4 členů ze šesti : rada je usnášeníschopná  

Ad 1)  Program schválen beze změn 

 

Ad 2)  V průběhu školního roku vyplynuly potřeby aktualizovat ŠŘ ( slovo rodič bude nahrazeno termínem : 

zákonný zástupce) a vzhledem k novým technologiím  bylo potřeba zpřesnit a vymezit termín přenosná 

mobilní zařízení: 

Dodatek Školnímu řádu Základní školy Praha 3, Jeseniova 96, Praha 3 
 
Užívání mobilních přenosných zařízení (mobilní  telefony, tablet  atd.) a  nositelné elektroniky 
(chytré hodinky  atd.) - dále jen mobilní zařízení: 

- V době vyučování i v době konání školní akce je mobilní zařízení zcela vypnuto a žák s ním 
nesmí žádným způsobem manipulovat. Žáci mohou mobilní zařízení používat pouze v době 
před vyučováním, v době přestávek a po vyučování. Pokud žák nedodrží podmínky platné 
pro používání mobilních zařízení ve škole tak, jak je stanovuje platný školní řád, může mu 



být zařízení vyučujícím dočasně zabaveno.   Pokud žák použije mobilní zařízení během 
výuky, je to považováno za hrubé porušení školního řádu a žák může být potrestán důtkou 
tř. učitele či dalšími postihy. Použití všech mobilních zařízení je povoleno pouze se 
souhlasem pedagogického pracovníka.  Škola nedoporučuje, aby děti měly mobilní zařízení 
v době konání školy v přírodě. 

 
Tento dodatek ze Školního řádu byl schválen Školskou radou dne 15.června 2015  

a pedagogickou radou dne 31. srpna 2015,  platí od 1. září 2015. 
 

V Praze dne : ………………   ……………………………………………       ………….......................................................... 

    podpis rodičů     podpis žáka 

 

ŠKOLNÍ ŘÁD  pro školní rok 2015/2016  BYLSCHVÁLEN  všemi p řítomnými členy školské rady 

včetně jeho dodatku.  

Celé aktualizované znění školní řádu bude opět vyvěšeno ve vestibulu školy, na webových stránkách školy 

a je k dispozici v ředitelně školy. 

Ad 3)  Informace ředitele školy a zástupců ředitele: 

Příští týden budou vyhlášeny výsledky Poháru starosty Hartiga a i žáci školy se účastní vyhlášení výsledků 

na radnici Prahy 3.  

Informace o proběhlém celoročním škol. projektu - VODNÍ ŠKOLA. V průběhu celého škol. roku bylo 

uskutečněno mnoho "miniprojektů" spojených s vodou a její potřeby a ochrany. Nejzajímavější  činnosti 

proběhly ve spolupráci se Žižkovským ekologickým centrem Koniklec, žáci navštivili např. čističky vod, 

pražské tůně. V rámci projektu byly vytvořeny pracovní skupiny dětí, které na základě výsledků z dílčích 

projektů rozhodly, že pro zlepšení šetření s vodou budou na vodovodní  baterie nainstalovány perlátory v 

celé škole. Projekt byl dotovaný grantovými penězi (20.000 Kč). 

Školu čekají dvě velké rekonstrukce a) odpad. potrubí pod malou tělocvičnou a b) opláštění a hydroizolace 

krytu pod školou.. V plánu je i případná hydroizolace části pláště školní budovy ( část ze hřiště). Ředitel 

školy vyslovil spokojenost s prací (pořádkem na staveništi) stavební firmy. Na obci byla podepsána 

přístupová smlouva - sjednocení dodavatele elektrické energie ( později přibude i telefonní dodavatel). 

Ředitel školy není zcela spokojen se spoluprací firmy Enesa, která řídí spotřebu elektrické energie v 

budovách školy. 

Velký zájem a úspěch zaznamenala sbírka pro Nepál ( Kids to Kids), naši žáci a učitelé naplnili celkem 136 

balíčků se základními životními pomůckami ( hlavně hygienickými), které tam budou poslány. 

Byl vyhlášen nový celoroční projekt pro příští škol. rok 2015/2016 - Doba minulá, co nás minula, věnovaný 

osobnosti panovníka Karla IV. 

V učitelském sboru je celkem 7 učitelů ( mužů), plánují se 3 první třídy. O prázdninách proběhnou 3 turnusy 

příměstských táborů ( 2 v červenci, 1 v závěru srpna), sportovní soustředění pro "mrňata ve Strážném a 

sportovní soustředění v Litomyšli. O prázdninách je naplánováno malování učeben a instalace 3 nových 

interaktivních tabulí. V přízemí proběhne celková rekonstrukce sociálního zařízení děvčat. Vzhledem k 



nedostatku financí bude pravděpodobně ukončeno bezplatné doučování a arteterapeutický kroužek 

vybraných žáků lektory Alfa Human Service. 

Děkuji všem členům ŠR  za jejich čas a práci a přeji všem hezké letní dny a spokojenou dovolenou. 

 

 

 

 

V Praze 15.6.2015     zápis provedl Mgr. Martin Tauber, předseda školské rady 

 
 
 
 

 


