
 Zápis z jednání Školské rady
Zápis z 22. jednání Školské rady při ZŠ Praha 3, 
Jeseniova 96, Praha 3

Datum: 30.5.2016

Místo konání: kancelář ředitele školy

Seznam přítomných členů ŠR:  viz prezenční  listina

 Mgr.Martin Tauber (předseda ŠR ) - za pedagogické pracovníky

 Monika Cikánová, Jana Jenšíková- za zákonné zástupce dětí, 

 ThDr. Petr Jan Vinš - za zástupce obce

 Nepřítomni: Marcela Graciasová – omluvila se

 Mgr. Michal Halbich - za pedagogické pracovníky - omluvil se

 Hosté:

 Mgr. Jiří Lébr - ředitel školy, PhDr. Gabriela Babušová, Ph.D. – zástupkyně ředitele

Schválený program jednání:

1. Schválení programu jednání.

2. Informace p. ředitele  a zástupců ředitele o škole

Přítomno :  4 členů ze šesti : rada je usnášeníschopná

Ad 1) Program schválen beze změn

Ad 2) ŠR se sešla na svém pravidelném jednání, protože nenaskytly žádná nečekané události a 

nebylo potřeba aktualizovat text školního řádu, proběhly na tomto  jednání informace ředitele školy 

doplněné o poznámky obou zástupců ředitele. 

Škola je naplněna a zájem o studium na této základní škole stále přetrvává.I letos byl velký zájem o 

školy v přírodě - především ze strany rodičů i dětí. V případě, že nemůže učitel vy výjimečných 

případech opustit Prahu a vyjet se svými žáky na ŠvP, proběhla náhrada v podobě týdne aktivit, kdy 

mají žáci týden zpestřený o nejrůznější celodenní akce, po nich se vrací do školy a pak domů. I tato 

aktivita je velmi kladně ze stran rodičů hodnocena.



I v letošním školním roce spolupracovala ZŠ Jeseniova s okolními mateřskými školami, především s 

MŠ Ambrožova ( sportovní dopoledne, vánoční jarmark, návštěva v 1. třídách)  – budoucí prvňáčkové 

tak mají možnost lépe budoucí působiště. 

Ředitel školy zhodnotil spolupráci se sportovním klubem a činnost sportovních tříd - vše probíhá 

korektně a standardně.

Proběhl dotaz k řešení situace s mobilními telefony, je to stále problém, ale vše je ošetřeno ve školním 

řádu. Ze strany rodičů přišel dotaz na informace o tématu zavedení osobních čipů pro žáky pro vstup 

do budovy a další využití, ředitelství školy není tomuto řešení nakloněno, malé děti ztrácejí a 

zapomínají čipy pro výdej jídla ve školní jídelně ( denně průměrně 20 dětí zapomene čip doma), v 

případě vstupu do budovy by to byl problém. Dotaz ohledně e-ŽK - případě zavedení elektronické 

žákovské knížky by rodiče měli okamžitou zpětnou vazbu, že je jejich dítě na vyučování.

Školská rada byla seznámena s výhledem/plánem práce na příští školní rok – bez připomínek.

Na závěr ředitel školy poděkoval školské radě za spolupráci, já děkuji všem členům za 

spolupráci též a přeji hezké prožití zasloužených dovolených.

Počet příloh: 0

V Praze 30.5.2016 zápis provedl Mgr. Martin Tauber, předseda školské rady


